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Ми живемо у просторі християнської культури. Якщо 

припустити, що екзистенціальне розкриття людини потребує 

гуманізму, то таке розкриття в Україні потребує передусім 

християнського гуманізму. Це актуалізується й необхідністю 

подолання тоталітарної й посттоталітарної спадщини, яка була 

відверто атеїстичною і вже тому антигуманною. Нижче ми 

звернемося до осмислення суті християнського гуманізму, 

тепер же нам слід усвідомити, що християнській гуманізм в 

согодняшньому світі найбільш органічно проявлений у 

євроатлантичній цивілізаційній спільноті, і по-різному 

вияскравлюється в тих культурах, які її складають. Отже, 

питання про актуалізацію християнського гуманізму в Україні, 

враховуючи її тоталітарне минуле і посттоталітарне сьогодення, 

значною мірою є питанням про духовно-культурну 

спорідненість України та євроатлантичної спільноти. 
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Для коректного аналізу духовно-культурної спорідненості 

України та євроатлантичної спільноти передусім слід 

визначити, що таке взагалі духовно-культурна спорідненість. 

Очевидно припустити, що це спорідненість на рівні 

світоглядних цінностей, які укорінені в архетипах культури [7, 

с. 205-268].  

Духовно-культурна спорідненість є потенція, яка може 

породжувати духовно-культурну і ширше – цивілізаційну 

взаємодію; продуктивна взаємодія – це взаємодія, коли спільні 

цінності збагачуються й поглиблюються, збагачуючи й 

поглиблюючи суб’єктів цих цінностей.  

Проте цінності можуть бути як декларованими, 

формальними, так і неформальними, задіяними в житті людини 

й спільноти. В цьому плані важливо розрізняти поняття 

«духовно-культурна сфера» і «духовно-культурний вимір». В 

духовно-культурній сфері цінності виявляються у діяльності 

інституцій, що підтримують їх функціонування в суспільстві, в 

просторі духовно-культурного виміру відбувається 

неформальне виявлення цінностей в житті людей. 

В одній з попередніх публікацій ми вже зазначали, що «під 

духовно-культурним виміром особистості чи суспільства слід 

розуміти досвідченість у питаннях світоглядного 

самовизначення та творчої самореалізації, досвідченість, яка 

постійно присутня у суспільному просторі і впливає (інколи 

лише з часом) на ментальну визначеність нації» [2, с. 184]. 

Тепер ми можемо додати, що духовно-культурний вимір 

визначає динамічну духовну реальність, яка креативно 

розвивається, тоді як духовно-культурна сфера виражає 

інституціалізовані, формалізовані й усталені форми духовної 

життя релігійного і, ширше, культурного. Таке розуміння 
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дозволяє краще діагностувати існуючий стан країни і 

усвідомити, які потенційні можливості слід розгорнути 

українцям для продуктивної реалізації євроатлантичного 

вектору.  

Основоположними цінностями, яка поєднують Україну та 

євроатлантичну спільноту, є особистість та свобода, а також 

ідея свободи особистості та спільноти в царині політичної 

ідеології. Цінність та ідея свободи співзвучна таким архетипам 

української культури як індивідуалізм і світоглядна 

толерантність [7, с. 248-256]. Важливо усвідомити, що духовно-

культурний вимір суспільства визначається постійним творчим 

переосмисленням засобів здійснення власної віри в ідею 

свободи. На рівні особистості він виявляється у вільному 

характері прояснення власних ідеальних уявлень та існуючого 

в суспільстві духовно-культурного досвіду, закладаючи 

потенціал автентичності (тобто справжності) власного 

існування.  

При цьому автентичність може бути характеристикою не 

лише особистості, а й спільноти. Важливість даної 

характеристики в тому, що при зміні геополітичного вектору 

можливий як розвиток автентичності, так і її деформації, а на 

цій основі – й ідентичності, яка зазвичай є інституалізованою 

автентичністю.  

Для продуктивного аналізу проблем автентичності 

українського способу життя важливо зазначити, що в період 

формування особистості саме ідеали (якими б наївними вони не 

були), так би мовити, «виривають» людину з фізичного плану 

життя, підносячи у духовний вимір, і стають її першою формою 

світоглядних цінностей та внутрішньої свободи.  
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Уточнимо: свободи, яка ще на цьому етапі не здатна 

узгодити себе з суспільними вимогами. Таке узгодження, тобто, 

по суті, процес ненасильницької соціалізації особистості, зазнає 

в Україні, на нашу думку, певних системних деформацій саме в 

духовно-культурному вимірі, де він постає як процес 

формування автентичної і соціально активної особистості. 

Можна загалом сказати, що початкова внутрішня 

достовірність власних ідеальних образів суспільного життя в 

процесі соціалізації так і не породжує в українців довіру до 

суспільного діалогу.  

За попереднім припущенням, це значною мірою 

відбувається в силу специфіки української православної 

ментальності, яка дається взнаки навіть у людей далеких від 

православ’я і, крім того, в силу особливостей чуттєво-

зорієнтованого (кордоцентричного) українського світогляду, 

який за рідкими винятками (Г.Сковорода, П. Юркевич, кирило-

мефодіївці) навіть не починав розроблятися як 

системоутворюючий. Офіційне православ’я на теренах України 

виявилося надто консервативним і традиційно споглядальним, 

щоб увага до проблем формування віри і соціальної довіри у 

конкретної людини могла породити помітну течію 

християнського гуманізму, а спорадичні зусилля окремих 

мислителів виникали, як відомо, в умовах фактичного 

існування в чужій авторитарній державі.  

В Росії ж, починаючи з ХІХ ст., православ’я все більш 

«відпускало» проблеми суспільної довіри у специфічний 

російський утопічний вимір «володарів дум», спровокувавши, в 

кінцевому підсумку, виникнення псевдособорного світогляду 

земної комуни. Про це можна було б не згадувати, якби 

наслідки цих тектонічних світоглядних зламів не давалися 
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взнаки і досі не тільки в Росії, але й в Україні. Як влучно 

зауважує відомий британський дослідник Д. Шерр, 

розмірковуючи про сучасну Росію, «Минулі 20 років 

нагадують, що легше розлучитися з ідеологіями, ніж зі 

сформованим ними напрямком думки» [8, с. 6]. І додає: 

«Російська культурна політика не просто просуває російську 

культуру. Вона заперечує цілісність і «автентичність» інших 

національних культур в колишньому СРСР і 

східнослов'янському світі» [8, с. 112]. 

Деформації довіри, що виникають в процесі соціалізації 

особистості в Україні, зрештою породжують проблему 

української ідентичності. На наш погляд, ключовим фактором 

в цій проблемі є не просто невизначеність української 

ідентичності, а її невиразність в суб’єктному відношенні, яка і 

породжує питання автентичності. Така невиразність 

виявляється як непрозора і незацікавлена присутність Я в 

суспільних стосунках, коли людина ніби є і в той же час ніби 

відсутня у спілкуванні, якщо тільки воно не зачіпає її прямих 

інтересів і вигід. Соціальні зобов’язання, які людина приймає 

на себе в такому модусі існування, це зобов’язання 

напіванонімного Когось, який здатний їх виконувати лише в 

примусовому, невільному і, відповідно, в неавтентичному стані. 

Отже, автентичність – це не тільки віра у певні, вільно 

обрані цінності, але й повна довіра до власної спроможності 

здійснювати їх в житті. Остаточно сформована автентичність 

означає, що довіра, яка початково виникла до ідеальних образів 

свободи в процесі формування особистості, успішно 

трансформувалася в соціально прийнятний духовний та 

моральний ідеал.  
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* * * 

На сьогодні, під впливом західної політичної філософії, 

загальноприйнятою стала думка про те, що суспільні ідеали 

можуть бути небезпечними каталізаторами формування 

тоталітарних режимів. Відповідно, вони мають бути замінені 

правовими регулятивними принципами (скажімо, «ідеальна 

комунікація» у К.-О. Апеля [1, с. 49]). Такий підхід цілком може 

бути автентичним для людини євроатлантичної цивілізаційної 

спільноти, оскільки спирається на специфічно західний тип 

формування автентичності з його основоположною довірою до 

можливостей людського розуму. Можна відзначити дві 

світоглядні особливості, характерні для такого типу 

автентичності:  

1. Зорієнтованість на раціоналізацію феноменів свого 

внутрішнього світу, коли ключовими критеріями достовірності 

навіть для суто духовних феноменів виступають їх очевидність 

і фактична фіксованість для спільноти. Ця особливість була 

започаткована ще латинською цивілізаційною традицією, а 

надалі розвинуто католицькою. Парадигмальні приклади – 

Папа Римський – як уособлення вищої святості, як 

«представник» Бога на Землі; католицька система освіти, як 

найбільш раціональна і в той же час авторитарна модель 

організації духовного життя. 

2. Налаштованість на встановлення значимостей та 

цінностей внутрішнього світу силою автономного розуму 

вільної особистості, тобто надання власному розуму статусу 

останнього критерію достовірності, на підставі особистісної 

форми віри (Лютер), а згодом і автономної моралі (Кант). Така 

особливість була актуалізована протестантською 

цивілізаційною традицію.  
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Дані світоглядні особливості католицької і 

протестантської цивілізаційних традицій стають 

визначальними для цих традицій і, фактично, складають їх 

ментальні серцевини. Попри певні відмінності, які і надалі 

існують між даними цивілізаційними традиціями Заходу у 

практиках повсякденності, їх взаємовплив у творчих здобутках 

політичної, економічної і гуманітарної еліти є очевидним і 

дозволяє виділити особливий західний тип формування 

автентичності. В межах цього типу розум привласнює собі 

останні критерії для «справжньої» визначеності не тільки у 

теоретичній і практичній діяльності (економічній, політичній, 

науковій тощо) але й щодо духовних феноменів, утворюючи 

чітку автентичність як особистості, так і спільноти.  

Подібного привласнення розумом останніх критеріїв 

автентичності не відбувається в українців. Духовна інтуїція 

«вищої правди» – як специфічний витвір апофатично 

налаштованої православної ментальності – не надає такої, так 

би мовити, «вірувальної повноти» раціональному вибору 

українців. Звичайно, не тільки їм. Але в різних православно-

орієнтованих культурах ця особливість, що, так би мовити, 

«дефокусує» автентичність, «збалансовується» по-різному. 

Російська культура «подолала» цю «вразливість» в організації 

«земного» життя послідовним державним авторитаризмом: від 

страт заволзьких старців і привласнення собі російським царем 

Іваном ІІІ «вищої правди» до тотальної заміни ідеалу 

соборності ідеалом «земної комуни», коли усяка світоглядна 

«неосяжність» вирішувалась, як відомо, просто: «не можеш – 

научимо, не хочеш – заставимо». Характерні для реального 

життя українців свободолюбство та «впертий», хуторянський 
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(П. Куліш) індивідуалізм зрештою остаточно відштовхнули від 

себе цей спосіб «зміцнення» суспільних стосунків.  

Але більш значущою за дві вищеозначені рисою 

української культури ми вважаємо кордоцентризм. Його можна 

визначити як зорієнтованість у засобах спілкування на 

морально-чуттєву переконливість та інтуїтивно-чуттєве 

дослухання до «голосу Серця». Зрештою, кордоцентризм – це ще 

і хитке сприйняття раціональної аргументації у якості 

самодостатньої при визначенні життєвих сенсів.  

В поєднанні з духовною інтуїцією, кордоцентризм формує 

складний синтетичний тип формування української 

автентичності. Попередньо його можна визначити як 

інтуїтивну вимогу соборного ідеалу, реалізуючи яку, духовно 

зорієнтована культура мала б максимально сприяти 

нерепресивному розвитку вільної особистості, з її передчуттям 

не обмеженої земним життям свободи. 

Оскільки такий ідеал, що закладався на нинішніх 

українських землях в часи Київської Русі, залишається утопією, 

яку українському православ’ю не вдається перетворити на 

модерну духовну культуру, для українців, з часів Незалежності, 

залишається привабливим ліберальний ідеал, що прийшов на 

зміну комуністичному.  

Загалом, деякі дослідники [4] якраз і виділяють декілька 

форм ідеалів в сучасному світі: релігійний, ліберальний 

(неоліберальний), комуністичний. В складному і, на наш погляд, 

неостаточно сформованому українському типі набуття 

автентичності ми бачимо еклектичний взаємовплив усіх трьох.  

Не маючи власної розробленої моделі духовного 

формування особистості, українці, після епохи комуністичних 

експериментів, виробили скептичне ставлення до будь-яких 
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спроб нав’язати їм хоч якусь модель. Але така природна захисна 

реакція, в силу домінуючого скепсису, породжує також і 

неприродну, по суті компенсаторну, захисну установку, яку 

дотепно сформулював Лесь Подерв’янський: «Відчепіться від 

нас усі!» 

Українці тепер «перейнялися» європейським способом 

життя, задовольняючись такими загальними орієнтирами і 

цінностями як «демократичний устрій» і «правова свідомість». 

На нашу думку, ці орієнтири є безперечно правильними, але 

засвоєними абстрактно. Спроба «зімітувати Захід» без уваги до 

української духовно-культурної специфіки і складностей 

формування автентичності породжує подвійні стандарти 

суспільної організації життя та імітацію цивілізаційних реформ. 

 

* * * 

Події ХХ та ХХІ століть дозволяють говорити про 

значущість для українців ідеалу соборності – способу спільної 

організації щасливого духовно-зорієнтованого життя, яке без 

усякого ідеологічного насильства стає переконливим для 

інших. В глибині української ментальності ця спрямованість на 

соборність ніби «десакралізує» спробу до кінця «увірувати в 

раціональне самовизначення», яке фундує не тільки власні 

ціннісні орієнтири, але й відому західному людству наснагу до 

цілком духовно визначеної присутності тут і тепер.  

Православна ментальність не надає людині права на 

істину тут і тепер, якщо ти не обрав очевидний для всіх шлях 

праведності. Звідси така українська риса як поміркованість. 

Крім позитивної виваженості, в ній неважко розгледіти і 

духовний страх (страх Божий) привласнити собі духовне право 
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бути відкритим як є. Це страх дивний для західної людини: 

ствердити свою духовну самодостатність. 

Ми, таким чином, бачимо відсутній у житті українців 

модус існування, який є добре напрацьованим в 

євроатлантичній спільноті – коли людина має не лише право, 

але й духовну наснагу відкрито здійснювати свій, скільки 

завгодно недосконалий, життєвий проект як є – тут і тепер. В 

основі цієї настанови лежить добре засвоєне західним світом ще 

з часів Тертуліана право бути недосконалим, щоб стати 

досконалим – «в гріху початок заслуги», вислів, більш відомий 

в пізніших інтерпретаціях: не згрішиш, не покаєшся, не 

покаєшся, не спасешся. Українцям, у своїй більшості, як би 

соромно заявляти свою недосконалість, щоб починати від неї 

позиціонувати своє Я тут і тепер до кінця, просто, без показової 

самовпевненості або «цивілізованості». Звідси зовнішня повага 

до напрацьованих в інших культурах «надійних» форм – науки, 

філософії, політичної системи, способів організації 

повсякденного життя тощо. 

Все це призводить до роздвоєння автентичності: аби 

уникнути організаційного хаосу, українці, так би мовити, 

«чіпляються» на зовнішньому рівні існування за лібералізм і 

правову свідомість, підсвідомо переживаючи духовну 

розгубленість, що захисним чином на свідомому рівні 

заміщається впертістю. 

На якій же духовно-культурній і світоглядній основі 

можлива не лише констатація духовно-культурної ціннісної 

спорідненості України та євроатлантичної спільноти, а й 

духовно-культурна взаємодія? На нашу думку, такою основою 

може бути християнський гуманізм. Розглянемо його 



ПІДХІД ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ЯК МЕТААНТРОПОЛОГІЇ 

19 

становлення в різних частинах християнського цивілізаційного 

світу і усвідомимо його сучасні прояви. 

 

* * * 

В Західній Європі, на противагу спекулятивним 

богословським конструктам Середньовіччя, а надалі і на 

противагу ідеям як Реформації, так і контрреформації, виникав 

класичний європейський гуманізм. Західне християнство 

актуалізувало в Новий час розвиток політичних ідей, які вже 

безпосередньо не залежали від релігійного світогляду – ідеали 

гуманізму і просвітництва були справжньою інновацією для 

своєї епохи. Їх головне значення, під нашим кутом розгляду, це 

збереження реально діючої віри в суспільстві у значимі 

світоглядно-політичні ідеї, що можуть стати основою нового 

суспільного договору. Така віра вже висновувалась, 

відштовхуючись від ідеалів і античності, і християнства, як віра 

людини в можливості власного розуму, без уваги до того, чи 

здатний розум витримувати відповідальність за свободу лише 

власними засобами.  

Перехід від світоглядної моделі «спочатку віра, потім 

розум» до нової моделі «віра в розум» зберігав віру політичних 

і, загалом, культурних еліт в ідеї справедливого суспільного 

договору (лібералізм, французький соціалізм), але вів все більш 

секуляризовані культурні світи європейців до все більшого 

прагматизму як основоположного в житті людських спільнот. В 

сучасності спостерігаємо послаблення представницької 

складової в демократичному управлінні західних спільнот, хоча 

б тому, що демократія, окрім демократичного законодавства, це 

ще і служіння ідеалам демократії, які в сучасному західному 
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світі набирають форми ідеалів неолібералізму, і, також, певна 

наснага до цього.  

В межах своїх історичних форм ні православ’я, ні 

католицизм, на наш погляд, не змогли витримати конкуренцію 

з подальшим розвитком ідеалів гуманізму і просвітництва і 

запропонувати ліберально зорієнтованим елітам перехід від 

моделі «віра в розум» до моделі «розумна віра».  

В межах східної православної традиції несприйняття 

нових підходів (кирило-мефодіївці в Україні, В. Соловйов в 

Росії) призвело, як відомо, до двох протилежних наслідків: 

релігійно-філософського ренесансу кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

і реалізації комуністичної доктрини. Звернімо увагу, що 

згаданий релігійно-філософський ренесанс мав місце і в Україні 

і нехай суперечливо, але представлений такими іменами, як С. 

Булгаков, М. Бердяєв, Л. Шестов, Г. Шпет, Є. Трубецькой, А. 

Шептицький, В. Липківський та багато інших. По-своєму це 

було продовження тих інтенцій релігійно-культурного пошуку, 

який закладали ще кирило-мефодіївці і втрата яких, на нашу 

думку, може негативно вплинути на формування сучасної 

української автентичності та ідентичності. 

Частковим винятком в сприйнятті ідей гуманізму є 

протестантизм, який, ініціювавши протестантську етику, 

посилив протиставлення віри і розуму. Часткова відмова від 

таїнств, певне, так би мовити, звуження вірувального діапазону 

задля його інтенсифікації, проведене Лютером і його 

послідовниками означало більшу автономність індивідуальної 

віри не тільки в церковному житті, але й при формуванні 

автентичності. Це, попри вимогу Мартіна Лютера радикальної 

чистоти віри, призвело до розвитку протестантської теології з її 
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постійним, хоча і суперечливим зверненням до ідей гуманізму 

(К. Барт, П. Тілліх та ін.). 

Проте, звернення до цього досвіду, як і загалом до досвіду 

протестантської етики, в українців є переважно відстороненим, 

інтелектуально-аналітичним.  

Якщо ж говорити про досвід органічного для українців 

засвоєння цінностей протестантської цивілізації, то, з 

урахуванням сказаного вище, можна побачити суттєві 

складності: та автономно-сакральна присутність Я в світі, яка є 

відправною точкою протестантського світогляду, якраз є 

найбільшою проблемою для українців: зовнішня впевненість в 

позиціонуванні особистісного життєвого проекту (майже з 

хворобливим відстоюванням власної гідності) лише приховує 

світоглядну розгубленість на роздоріжжі між західними 

цінностями та російським вектором ідентичності.  

Як цікаво зауважує вже згадуваний нами Д. Шерр 

«…наголос власне на цінності – це особливість Заходу. Росія 

апелює не до цінностей, а до ідентичності. Політика 

ідентичності відмінна від політики цінностей, і оскільки 

ідентичність більшою мірою заснована на спорідненості, ніж на 

привабливості, її притягальна сила часто більш глибока. Дехто 

в «ближньому зарубіжжі» не в захваті від того, що відбувається 

в Росії, але все ж відчуває себе культурно пов'язаним з нею і її 

способом життя; захоплюючись рівнем життя в ЄС, вони 

знаходять там сторони життя, незвичні і навіть чужі їхнім 

власним нормам і досвіду» [8, с. 14]. Хотілося б лише додати, 

що можлива протокольна, інституційна ціннісна взаємодія 

країн – на рівні формальної духовно-культурної сфери і жива, 

творча, динамічна – на рівні духовно-культурного виміру. Саме 

другий спосіб взаємодії цінностей сучасної України та 
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євроатлантичної спільноти може бути по-справжньому 

продуктивним. Це означатиме органічний розвиток сучасної 

української ідентичності і ту міру духовно-культурної 

спорідненості з євроатлантичною спільнотою, яка переходить 

уже у духовно-культурну і цивілізаційну взаємодію. 

Жива взаємодія на рівні світоглядних цінностей потребує 

неформального духовно-культурного спілкування. І тут слід 

ясно усвідомити, що духовно-культурний модус спілкування в 

сучасній Україні вирізняється або архаїчністю, або 

світоглядною нечіткістю і розмитістю. Обидві властивості є 

спадщиною догматичної православної культури. Комуністична 

ідеологія тільки погіршила ситуацію, оскільки вилучала з свого 

осмислення досвід вільної особистості, що сама обирає ідеал. 

Тому наразі в українському суспільстві та його політикумі 

немає чіткого розуміння, яку функцію мала б виконувати 

світоглядна складова в публічному обговоренні як всередині 

країни, так і у міжнародних відносинах, та в чому полягає її 

автентичність в українській ментальності. 

Проблемою є те, що політичні еліти України, заявляючи 

про свої ціннісні євроатлантичні орієнтири, не демонструють, 

на наш погляд, достатнього інтересу до власне духовного 

життя сучасної євроатлантичної спільноти. Це швидше 

інтерес до таких наслідків духовного життя Європи в минулому, 

як правова свідомість та демократична і толерантна організація 

життя. Але ці наслідки стали можливими лише в результаті 

автентичного формування ідентичності під впливом духовно-

культурних чинників католицької і протестантської цивілізацій 

християнського цивілізаційного світу.  
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* * *  

Ми можемо констатувати, що існує виражена світоглядно-

ціннісна спорідненість України й євроатлантичної спільноти. 

Це передусім цінності особистості, її свободи і, відповідно, 

толерантності та гідності, укорінені у спільній християнській 

етиці. Саме на цій основі в Україні можливе органічне 

прийняття економічної свободи, ринкової економіки з її 

конкуренцією та правової держави у балансі з громадянським 

суспільством.  

Разом із тим, як ми побачили, дані цінності наповнені 

доволі різним змістом і мають різну історію становлення, 

відрізняються способами прийняття і легітимації. Таким чином, 

відзначаючи духовно-культурну єдність України і 

євроатлантичної спільноти на основі спільних цінностей, а 

також усвідомлюючи їх своєрідність, слід знайти світоглядний 

принцип, який не лише буде заявляти вказану єдність, а й 

виступати способом інтеграції у цю спільноту і способом 

плідної взаємодії з нею. З усього викладеного вище витікає, що 

цим світоглядним принципом може бути саме християнський 

гуманізм.  

Християнський гуманізм – це різновид гуманізму, який 

репрезентує світоглядні цінності християнської цивілізації, які 

стають основою продуктивного діалогу між партнерами, 

опонентами і навіть супротивниками як в межах цієї цивілізації, 

так і за її межами. 

В цьому контексті важливою є думка відомого німецького 

філософа М. Гайдеггера, який зазначає, що гуманізм не є 

протилежним християнському світогляду, більше того, 

можливий саме християнський вимір гуманізму. В «Листі про 

гуманізм» він зазначає, що «…християнство теж гуманізм, 
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оскільки згідно з його вченням все зводиться до спасіння душі 

людини, і історія людства розгортається в рамках історії 

спасіння». [6, с. 321]. Отже, в християнському гуманізмі, на 

відміну від інших форм гуманізму, маємо акцент на душевній 

складовій людини і на необхідності її очищення та спасіння; цей 

акцент є спільним для всієї християнської цивілізації – і на 

особистісному, і на суспільному рівнях. Очевидно, що 

християнський гуманізм в більшій мірі проявляється в країні, де 

є актуалізація релігійної складової; однак в країнах з високим 

рівнем секуляризації християнський гуманізм може виявлятися 

в у прийнятті моральних цінностей, які укорінені у 

християнському світогляді. Цінності християнського гуманізму 

виходять за межі суб’єктивності й відносності тому, що 

«християнин вбачає людяність людини в світлі її відношення до 

Божества…» [6, с. 319-320].  

Якими можуть бути практичні принципи моралі на основі 

цінностей християнського гуманізму? Це передусім 

толерантність, розуміння Іншого при його відмінностях на 

рівнях світогляду і поведінки і спрямованість на взаємодію з 

ним, а також рівність будь-яких особистостей перед 

моральними і юридичними законами.  

Душевна, моральна і юридична рівність людей у 

ціннісному просторі християнського гуманізму, яка робить 

можливим їх конструктивне партнерство глибинно протистоїть 

язичницькій версії гуманізму Античності, в якому, за словами 

М. Гайдеггера, «…людяна людина», homo humanus 

протиставляє себе «варварській людині», homo barbarus. Homo 

humanus тут – римлянин, який удосконалює і облагороджує 

римську «чесноту» [6, с. 320]. Християнський гуманізм в своїх 

глибинних основах є гуманізм відкритості, який не просто 
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заперечує ксенофобію, а будь-який поділ людей за етнічною й 

культурною ознакою.  

Говорячи про християнський гуманізм в контексті 

збереження і посилення цивілізаційної суб’єктності України, 

ми можемо визначити його як практичний вияв методологічної 

стратегії метаантропологічного потенціалізму [3, 394 с.]. Якщо 

метаантропологічний потенціалізм визначати як поєднання 

потенціалізму – теорії розгляду будь-якого явища у його 

глибинних можливостях і метаантропології – філософії 

буденного, граничного й метаграничного виміри людського 

буття, філософії трансцендування людини, сучасний 

християнський гуманізм стає практичною реалізацією даної 

методології.  

В цьому контексті для нас можуть бути цікавими 

міркування Ж.-П. Сартра, який зазначає, що гуманізм має два 

різних сенси. «Під гуманізмом можна розуміти теорію, яка 

розглядає людину як мету і вищу цінність», – зазначає він. [5, с. 

343]. І продовжує: «Але гуманізм можна розуміти і в іншому 

сенсі. Людина знаходиться постійно поза самої себе. Саме 

проектуючи себе і втрачаючи себе зовні, вона існує як Людина» 

[5, с. 343]. Тобто, гуманізм може бути статичним, який 

виправдовує людину в її буденності і наявності, а є гуманізм 

розгортання потенцій і здійснення життєвих проектів, які 

долають обмеженість буденного, гуманізм такого існування 

людини, коли вона існує «переслідуючи трансцендентні цілі» в 

річищі «виходу за власні межі» [5, с. 343]. Не зважаючи на те, 

що Ж.-П. Сартр визначає свою філософію як атеїстичний 

екзистенціалізм, таке розуміння гуманізму має християнські 

корені, адже наголошує на тому, що «людина завжди є 

незавершеною» [5, с. 343] – спрямована до розвитку і 
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самоподолання, розкриття своїх сутнісних можливостей, – без 

цього вона перестає бути людиною як особистістю.  

 

* * * 

Значущість християнського гуманізму як продуктивного 

світоглядного принципу взаємодії України та євроатлантичної 

спільноти західної цивілізації зумовлюється трьома 

обставинами. По-перше, Україна – це християнська країна, 

після десятиліть примусового атеїзму ми все більше 

усвідомлюємо це. По-друге, своєрідний християнський 

ренесанс відбувається не лише в Україні, а й у євроатлантичній 

спільноті; він був розпочатий як відповідь на жахливі злочини 

проти людяності у Другій світовій війні і помножений на 

апокаліптичні передбачення термоядерної Третьої світової. По-

третє, в 2019 році протистояння між євразійською та 

євроатлантичною цивілізаційними спільнотами знову наростає 

до рівня військово-політичної кризи, що виражається, зокрема, 

у розриві Договору між США та Росією щодо обмеження ракет 

з ядерними боєголовками середнього радіусу дії.  

Зрозуміло, що християнський гуманізм необхідний 

передусім у просторі християнського цивілізаційного світу, 

об’єднуючи у партнерську цілісність православну, католицьку 

(південно-атлантичну) й протестантську (північно-атлантичну) 

цивілізації. В цьому його величезна значущість, враховуючи 

протистояння й конфлікти в межах цього світу.  

В умовах глобалізації цілком закономірним є запитання: 

чи діє християнський гуманізм за межами християнського 

цивілізаційного світу? Ми можемо припустити, що відкритість 

християнського гуманізму, його спрямованість на діалог робить 

його актуальним і для мусульманського, і для буддійського 
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цивілізаційних світів. Проте в процесі цього діалогу він 

виходить за межі гуманізму лише одного цивілізаційного світу, 

стаючи ідеєю і практикою метагуманізму і вбираючи в себе 

краще, що може бути в світоглядних системах інших 

цивілізаційних світів.  

Наші опоненти можуть запитати: чи не продуктивніше 

тоді з самого початку говорити про метагуманізм чи просто 

гуманізм, а не про християнський гуманізм? Чи не обмежений 

християнський гуманізм тією епохою, яка в романському 

просторі отримала назву Ренесансу, а в германському – 

Реформації? Іншими словами, чи не є християнський гуманізм 

у ХХІ столітті анахронізмом?  

Є спокуса відповісти на ці питання ствердно. Однак 

можна висловити декілька положень, які дозволяють захистити 

плідність ідеї і практики християнського гуманізму в сучасному 

світі. 

1. Стаючи абстрактним, гуманізм завжди позбавляється 

конструктивності і сили – втрачає зв’язок з духовними 

реаліями, які його породили.  

2. Гуманізм з атрибутом «християнський» означає, що він 

виражає специфіку християнського цивілізаційного світу, 

причому не якоїсь його складової, а його духу. Важливо 

усвідомити, що гуманізм без означення «християнський» може 

набувати класове чи етнічне забарвлення, поступово 

дрейфуючи у світоглядний простір комунізму чи фашизму – це 

яскраво й безжально показала історія Європи ХХ століття.  

3. З іншого боку, слід визнати, що гуманізм в сучасній 

Західній Європі не завжди має виражений християнський 

характер. Це, скоріше, раціональний гуманізм, підтриманий 

більше не у сфері моралі, а системою права. Проте, 
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європейський раціональний гуманізм має відлуння саме 

християнського світогляду, який не дає йому стати просто 

раціоналізмом і прагматизмом. Саме це дозволяє говорити про 

продуктивність християнського гуманізму як світоглядного 

принципу, який духовно споріднює Україну і будь-яку країну 

Європи – від Італії та Іспанії до Британії, Німеччини або Швеції.  

При цьому, якщо ми говоримо про євроатлантичну 

цивілізаційну спільноту в цілому, слід визнати, що її стрижнем 

є Сполучені Штати Америки – країна, яка доволі чітко 

позиціонує себе як християнську, і гуманізм в якій має 

виражений християнський характер. Становлення в Україні 

ідеї і практики християнського гуманізму робить нашу 

країну в значно більшій мірі компліментарною з США. 

Разом із тим, акцент на християнському гуманізмі виводить 

відносини з Росією у цивілізоване річище, що є принципово 

необхідним для звільнення полонених, врегулювання ситуації 

на Сході й Півдні нашої країни і, зрештою, досягнення миру на 

цих територіях, що є принципово бажаним для наших 

європейських партнерів. 

Вибудовуючи ідеальну модель, можна стверджувати, що 

християнський гуманізм постає в якості духовно-

культурного мосту між Україною і євроатлантичною та 

євразійською цивілізаційними спільнотами, що звільняє від 

конфліктності і інтегрує з цими спільнотами, при цьому 

посилюючи, а не послаблюючи нашу суб’єктність. Втілення 

такої моделі в життя потребує сутнісної модернізації всієї 

духовно-гуманітарної сфери, або, точніше, атмосфери нашої 

країни – в її наукових, художніх та релігійних вимірах. Ця 

модернізація не зводиться до вивчення християнського 

гуманізму Заходу, його інтерпретацій і спроб впровадження, а 
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передусім означає вивчення історії становлення і розвитку 

християнського гуманізму в Україні. Це значною мірою 

завдання науковців у галузях релігієзнавства, філософії, історії, 

права. Однак це й завдання філософських письменників, 

публіцистів, блогерів, режисерів, акторів, художників і 

священників – всіх тих, хто має більший вплив на суспільну 

свідомість і позасвідоме. При цьому слід говорити про 

органічний і продуктивний діалог всіх цих представників 

інтелігенції і підтримку цього діалогу державою, а не лише 

громадянським суспільством.  

 

* * * 

Наскільки гуманізм в його християнських вимірах може 

бути органічним для України? Якщо вираженими 

християнськими гуманістами західного світу можна називати 

Марсіліо Фічіно, Піко делла Мірандоллу, Еразма 

Роттердамського, Мартіна Лютера, а в ХХ столітті – Карла 

Ясперса, Мартіна Лютера Кінга і Римського папу Іоана-Павла 

ІІ, то чи є в Україні не менш потужна духовна постать? 

Визначним християнським гуманістом нашої країни 

можна назвати Григорія Сковороду, в творчості якого маємо 

актуалізацію свободи особистості в духовному житті, яка має 

право на символічну, а не ритуальну чи буквальну, а отже 

власну трактовку Святого письма і самостійну побудову 

моральнісного життя. Це – виражена реформаторська тенденція 

в українській і взагалі східноєвропейській православній 

культурі, яка зближує цю культуру з протестантською. Тому 

Сковороду можна назвати українським Лютером. Інша справа, 

що його реформаторські ідеї стають зрозумілими й по-

справжньому актуальними у ХХІ столітті, коли православна 
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реформація в Україні стає і необхідною, і можливою, що 

відкриває шлях глибинної гуманізації нашої ментальності. Така 

гуманізація по-справжньому трансцендує нас від 

комуністичного минулого, виводить на якісно новий рівень 

цивілізаційного буття у світі, а тому споріднює з 

євроатлантичною спільнотою. 

В чому специфіка християнського гуманізму в сучасній 

Україні? Або ще глибше: що може внести Україна в сучасний 

християнський гуманізм? Мова йде про гуманізм, який 

підсилений світоглядною толерантністю як архетиповою 

рисою української культури. Українська світоглядна 

толерантність виступає напрочуд актуальною для сучасного 

глобалізованого світу. Такий християнський гуманізм дозволяє 

знаходити виходи в проблемних і конфліктних ситуаціях не 

лише у вимірах економічних інтересів, життя та здоров’я, а й у 

світоглядних вимірах. Мова йде передусім про світоглядне 

порозуміння тих цивілізаційних спільнот і країн, які вступили у 

протистояння на ґрунті різних або навіть протилежних 

цінностей і ескалація конфліктів між якими може призводити 

до військових дій. Християнський гуманізм з актуалізованою 

світоглядною толерантністю означає й можливість оновлення 

принципу мультикультуралізму, який зазнає глибокої кризи як 

в Америці, так і у Європі. А якщо припустити, що світоглядна 

толерантність у вищих своїх проявах стає світоглядною 

синтетичністю – здатністю не лише терпіти Іншого, а вступати 

з ним у продуктивний світоглядний діалог на основі поваги до 

цінностей один одного і створювати нові спільні цінності, які 

ведуть до консенсусу, а не просто до компромісу, то 

християнський гуманізм України з вираженою світоглядною 

синтетичністю здатний виводити суб’єктів кризи 
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мультикультуралізму з цієї кризи. Реалізація потенції України 

виступити суб’єктом подолання кризи мультикультуралізму на 

основі її християнського гуманізму реально підвищує її 

загальний статус цивілізаційного суб’єкта в очах 

євроатлантичної спільноти. Проте для цього Україна повинна 

подати приклад реалізації цього принципу у взаємодії 

політичних і світоглядних опонентів всередині власної країни, 

а також з найближчими сусідами – і не лише з Росією, а й з 

Польщею, Угорщиною, Румунією.  

 

* * * 

Отже, можна зробити висновок, що християнський 

гуманізм є органічним для нашої країни і що саме він духовно-

культурно споріднює Україну і євроатлантичну спільноту. 

Осмислюючи християнський гуманізм як різновид гуманізму, 

заснований на цінностях каяття і прощення Іншого і моральних 

практиках толерантності і рівності всіх перед законами, ми 

можемо констатувати й прогнозувати його велику роль у 

формуванні продуктивного діалогу між країнами, народами та 

соціальними групами, недопущенні конфліктів між ними та 

залагодження вже існуючих конфліктів. Очевидно, що 

християнський гуманізм у такому розумінні є надзвичайно 

актуальним для сучасної України. 

Однак приймаючи християнський гуманізм як плідний 

світоглядний принцип і розвиваючи його у просторі соціально-

політичної дії, слід усвідомлювати, що Україна не повинна 

підлаштовуватися під протестантську або католицьку версії 

цього гуманізму, адже вони розгорталися в зовсім інших 

соціокультурних умовах. З іншого боку, не можна говорити 

лише про православну версію християнського гуманізму в 
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нашій країні. І зовнішні, і внутрішні умови вимагають 

світоглядне синтезування різних версій християнського 

гуманізму в Україні. Лише таким чином наша країна зможе 

вступити у взаємодію із євроатлантичною спільнотою не лише 

на основі інтересів, а на основі цінностей. В результаті виникає 

конструктивна стратегічна взаємодія, а не просто тимчасово-

тактичні відносини.  

І в Україні є духовні потенції здійснити світоглядний 

синтез православної, католицької і протестантської версій 

християнського гуманізму, виводячи Захід на новий рівень 

цивілізаційної взаємодії, – її світоглядна толерантність здатна 

переходити у світоглядну синтетичність. Надзвичайно важливо 

усвідомити, що саме завдяки християнському гуманізму такі 

архетипові риси української культури як індивідуалізм і 

світоглядна толерантність розкривають свої потенційні 

можливості і відкривають Україну світу, стаючи персоналізмом 

і світоглядною синтетичністю. Саме таке розкриття 

потенційного в актуальне на рівні архетипів культури робить 

Україну суб’єктом історії у ХХІ столітті. Освоюючи 

християнський гуманізм для себе, Україна породжує його нову 

якість для всього західного світу. 

Аналіз історії Заходу ХХ-ХХІ століть показує, що поза 

християнським гуманізмом у його цивілізаційному просторі 

кожна країна егоцентрично замкнена на власні національні 

інтереси, а її політична еліта свідомо чи позасвідомо прагне 

маніпулювати іншою країною та її народом як об’єктом впливу. 

Це кінець-кінцем призводить до низки неплідних компромісів, 

а відтак – до конфліктів і навіть воєн. Натомість взаємодія в 

річищі християнського гуманізму породжує баланс і синтез 

цінностей у міжнародних відносинах, в результаті чого між 
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країнами формуються спільні інтереси, які направлені на не на 

поглиблення конфлікту зі спільним ворогом, а на 

цивілізаційний розвиток і партнерство. 

Взаємодія України з іншими країнами на цій основі здатна 

посилити не тимчасову, а стратегічну суб’єктність нашої 

країни у глобалізованому світі. 
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