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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Філософія, як і будь-яка інша гідна царина знань, не має права 
на байдужість. Байдужість до кривди й знущань. Байдужість до 
людського горя та сліз. Байдужість до хижацтва, насильства, кро-
вопролиття… Ба навіть більше: філософія просто не буде в змозі 
байдуже спостерігати за «вибухонебезпечними» конфліктами 
та приголомшуючими уяву катаклізмами, якими, на превеликий 
жаль, рясно сповнені історія й сьогодення нашого недосконалого 
світу. Подібна байдужість суперечитиме високій місії філософських 
споглядань – пізнаючи видиму та невидиму дійсність, оспівувати 
Життя, Благо, Істину, Добро, Красу, Мир і Любов та посильно боро-
тися з тим шаленством, що намагається їм так чи так протистояти.

Війна грубо й брутально кидає виклик Життю й Любові. 
Філософія кидає виклик загарбницьким війнам. Звісно, її недво-
значне «Йду на Ви!» важко почути під час виття сирен, канонади 
та зловісного шелесту крил ворожих літаків; її рішучий наступ 
нелегко розгледіти на полі бою, всіяному спаленими танками 
та тілами загиблих. І взагалі видається, що користь від цього 
виклику буде вкрай мізерною: невже в часи випробувань війною 
Метафізика-Філософія зарадить більше, ніж власне Фізика в розу-
мінні широкого спектру наук, предметом яких є якраз фізичне, 
тілесне, речовинне? Чи зможе метатеоретик, шукач відповідей 
на найзагальніші питання за таких обставин хоч якось «конкуру-
вати» з військовим медиком, картографом чи фахівцем у галузі 
балістики, фортифікатором, IT-шніком чи автором проекту вини-
щувачів нового покоління? Зрештою, чи зможе він, принаймні, не 
відстати від інших гуманітаріїв (наприклад, знавців історії різ-
них воєн чи філологів-поліглотів), копітка праця яких теж здатна 
наблизити перемогу над ворогом?

Безперечно, кожен має займатися своєю справою, в кожного 
є своя зброя, кожен має робити свій внесок у справу боротьби із 
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кривдником. Зовсім недоладно заперечувати відчутну роль гума-
нітаристики в засудженні загарбництва, у виявленні його при-
чин, у проповіді злагоди, у «профілактиці» війни як небезпечної 
хвороби, у патріотичному вихованні потенційних захисників миру. 
Як і інші вчені, гуманітарій покликаний бути Миротворцем: спри-
яти дипломатичному вирішенню суперечностей та подоланню 
напруги у міждержавних стосунках, стояти на сторожі справедли-
вості, за потреби – виступити проти спроб незаконного перегляду 
кордонів, здійснення жорстоких каральних кампаній, проти зух-
валих «спецоперацій» на чужих територіях та «незавуальованих» 
інвазій, проти воєнної агресії як такої.

Філософ може й має виконувати миротворчу місію. Наважимось 
наголосити, що саме він разом із Богословом повинен очолювати 
ідейний контрнаступ борців із загарбницькою політикою, ведучи 
за собою інших науковців, а також митців, медійників та й узагалі 
всіх здатних брати участь в інформаційній війні. Роль цих двох 
полководців полягатиме, зокрема, в розробці стратегії, генераль-
ної лінії протистояння найрізноманітнішим ворогам – архітек-
торам та будівничим «вавилонських башт» злочинних політич-
них режимів, апологетам нахабного захоплення чужих земель, 
що буцімто відновлює історичну справедливість, пропагандис-
там великодержав’я, яке володіє цілком «природним» правом 
виключно на свій розсуд визначати майбутнє своїх слабких сусідів, 
натхненників кривавих розправ над «тими, хто не з нами» (а по 
суті, «тими, хто не під нашою п’ятою») тощо. Перемога в цьому 
ідейному протистоянні являє собою важливу запоруку або уне-
можливлення агресій, або здобуття дипломатичної чи воєнної 
перемоги над агресором.

Аргументоване доведення хибності й злочинності загарбниць-
кої ідеології, викриття її глибинних підстав є надзвичайно важ-
ливим завданням. І значення його успішного виконання справді 
важко переоцінити. Блискуче спростування головних доводів, 
якими послуговується кривдник, виправдовуючи свої дії, допо-
може не самій лише так чи так скривдженій ним країні впевнено 
відстоювати власні інтереси й навіть боротися за виживання. Воно 
допоможе й іншим країнам подолати вагання, позбавитися уперед-
женості й урешті-решт визначитися, кому ж із учасників конфлікту 
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потрібно надати підтримку. Розвінчання хижої ідеології може 
посприяти й настільки бажаному прозрінню її прихильників – тих, 
хто свідомо тримає сторону ініціатора агресії чи взагалі виконує 
його злочинні накази. Але й це, як хочеться сподіватись, не межа: 
перемога на ідейно-інформаційному фронті теоретично може 
допомогти й самому Агресору. Допомогти йому нарешті «прийти 
до тями» – усвідомити весь той Жах, до якого можуть призвести 
або вже призвели його ж власні помилки, амбіції, розпорядження. 
З одного боку, таке усвідомлення, дійсно, видається утопією. Проте 
з іншого – це гранична мета або – скористаємось поняттям із роз-
думів відомого театрального режисера – осердя «надзавдання» 
ідейного опору. Агресор, загарбник, кат, що щиро кається у своїх 
злочинах і віддає себе до рук Божого та людського правосуддя… 
Безперечно, таке покаяння важко уявити. Втім, і нездійсненні мрії 
все ж можуть рано чи пізно збутися…

З-поміж численних розділів філософського знання, кожен 
із яких так або інакше може внести свою лепту у здобуття ідей-
ної перемоги над лихом загарбництва, з цілком зрозумілих при-
чин виділяється, зокрема, філософія історії (історіософія). 
Найзагальніше осмислення історичного процесу, пошук та аналіз 
його чинників, намагання визначити фундаментальні закони чи 
хоча б закономірності історії людства, прагнення з’ясувати роль 
видатних особистостей та народу у злетах або падіннях різних 
цивілізацій, зрештою, філософське прогнозування майбутнього – 
всі ці та інші компоненти сфери історіософських роздумів здатні 
виступити вельми потужною зброєю. Вміле її застосування дозво-
ляє суттєво розхитати й ущент зруйнувати ідейне підґрунтя агре-
сивної політики і при цьому подолати упертий спротив із боку 
власної історіософії загарбника – тією чи тією мірою спотвореним 
загальним баченням історії, апологією-виправданням агресивних 
претензій та дій. Антизагарбницька, просякнута духом миролюб-
ства філософія історії природно стає на заваді розвитку ідеології 
мироненависництва, як би ретельно та не намагалася замаскувати 
свою потворність, сором і ницість.

Різноликі жахи війни, атмосфера у суспільстві передвоєнного 
та поствоєнного часу з особливою силою спонукають до історіо-
софських споглядань.
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Автори «Повісті врем’яних літ» – сучасники половецьких набі-
гів на Русь – не лише описують жорстокі звершення кочовиків, 
але й шукають відповідь на питання, що ж саме стало найголо-
внішою причиною їхніх воєнних успіхів, їхніх перемог та знущань 
над русичами. Висновки середньовічних мислителів закономірно 
відповідають принциповим наголосам християнського вчення 
про історію: «Це ж бо Господь напустив на нас поганих, покарав 
нас нашестям, щоб ми опам’яталися і утрималися від неправди 
і злого путі свого. Багато ж крові було пролито даремно, у чва-
рах і братовбивстві, а тому народ і зазнає мук... Що заслужили, те 
й маємо…» [64, с. 203–204]. Із біллю в серці Літописці розповідають 
про наругу тогочасної азійської «Орди» над багатьма своїми спів-
вітчизниками, про спустошення руських міст та сіл, про плач «на 
всіх вулицях, де лежать посічені і побиті поганими». «Повість…» 
у жодному разі не виправдовує степове хижацтво. На її сторінках ми 
навіть знаходимо прокльон на адресу загарбників: «Хай же стануть 
вони колесом, хай стануть вогнем перед лицем вітру, щоб погнало 
їх геть бурею, а обличчя покрило їм досадою!» Та повчальний істо-
ріософський акцент літопису лишається незмінним – головну при-
чину своїх бідувань Русь має шукати в собі самій. Неприпустимо 
прогнівляти Творця Всесвіту численними гріхами, неприпустимо 
згодом звинувачувати Його в допущенні на грішників страждань. 
«Хай же ніхто не посміє сказати, що Бог ненавидить нас! Ні, ще раз 
ні! Бо кого так любить Бог, як нас возлюбив? Кого так шанував, як 
нас прославив і возвеличив? Нікого! А тому і вельми розгнівався 
на нас, що більше всіх пошановані були і гірше всіх содіяли гріхи». 
При цьому смиренний автор наведених рядків не знімає провини 
й із себе: «От і я, грішний, багато і часто гнівлю Бога і часто грішу 
у всі дні» [64, с. 207–208].

Видатний церковний діяч, інтелектуал та поет XVII століття 
архієпископ Лазар (Баранович) не міг залишитися осторонь страж-
дань сучасної йому Русі-України, що продовжувала потерпати як 
від чвар між репрезентантами власної політичної еліти, так і від 
зазіхань на її землі й інші численні принади з боку неситих сусідів.

…На човен хвилі налітають,
На Україну біди наступають.
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Ні, іще гірше! Човен воду крає,
А Україна в крові потопає [цит. за: 53, c. 60],

– таку моторошну й, водночас, влучну характеристику доби 
Руїни, яка спіткала спадкоємницю Київської Русі саме тоді, коли 
вона, здавалося б, нарешті відвоювала право на незалежне дер-
жавне буття, ми зустрічаємо в поетичній спадщині українського 
ієрарха. Лазар (Баранович) теж перебуває у пошуках гідного 
й найоптимальнішого історичного шляху для багатостраж-
дальної країни. Як і його ідейні попередники, авторитетний 
Душпастир закликає люд до духовного оновлення, праведності, 
благочестя, що привернуть Божу ласку та стануть запорукою 
суспільного благобуття.

Засновник німецької класичної філософії Іммануїл Кант на схилі 
літ пильно спостерігає за перебігом подій війни між Францією та 
Пруссією. 5 квітня 1795 року в Базелі відбулося укладення мирної 
угоди між цими державами – угоди, що припинила кровопролиття, 
але все ж зберегла «стан ворожості» [22, с. 235]. Кенігсберзький 
мислитель – оспівувач «зоряного неба над головою та морального 
закону всередині нас» – не забарився із реакцією на таке сумнівне 
досягнення дипломатії. Кант пише один зі своїх найбільш хресто-
матійних творів – трактат «До вічного миру», своєрідний маніфест 
утопічного пацифізму епохи Просвітництва. В ньому, зокрема, 
висміюється й викривається аморалізм у політиці, проповіду-
ється встановлення особливих міжнародних стосунків, за яких не 
буде порушуватися принцип національного суверенітету. Однією 
з умов всезагального миру Іммануїл Кант вважає унеможливлення 
насильницького втручання будь-якої держави в чужі політичній 
устрій та правління [22, с. 236–239].

Іншому відомому німецькому філософу Освальду Шпенглеру 
судилося стати сучасником іншого, значно масштабнішого, доти 
небаченого збройного протистояння – Першої світової війни. 
Саме в рік її завершення було видано перший том праці мисли-
теля «Присмерк Європи». Як підказувала вже сама назва твору, 
Шпенглер робив досить песимістичний прогноз щодо майбут-
нього західноєвропейської цивілізації, яка, на його думку, набли-
жалася до неминучого кінця своєї історії.
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Уродженець Австрії Карл Поппер, перебуваючи під враженням 
нахабної окупації своєї Батьківщини Третім Райхом – сумнозвіс-
ного аншлюсу 1938 року, – починає активно працювати над тво-
ром «Відкрите суспільство та його вороги». Це дослідження мало 
за мету критику тоталітаризму, радикального примату держави 
над особистістю, що, як відомо, характеризується неабиякими 
імперськими амбіціями й спричинює найрізноманітніші кон-
флікти, в тому числі й збройні.

Німецький філософ-екзистенціаліст Карл Ясперс після завер-
шення найжахливішої та найкривавішої бійні всіх часів та наро-
дів – Другої світової війни – публікує твір «Питання про про-
вину», адресований передусім його співвітчизникам. Мислитель 
розмірковує про повоєнне буття німців, про те, чим і наскільки 
обтяжена їхня совість, про необхідність «переродження й очи-
щення». Цікавим і доречним постає одне з питань, що їх формулює 
Карл Ясперс: а чи можна покладати відповідальність за злочини 
нацистів виключно на німецький народ? Адже були й держави, 
що свого часу визнали нацистську владу й у певний спосіб з нею 
співпрацювали…

Український дослідник Мирослав Попович здійснює спробу 
осмислення кількох грандіозних випробувань війною, які 
чекали на людство у ХХ столітті. Мова, звісно, йде про Перше та 
Друге протистояння планетарного рівня, а також про так звану 
«холодну війну». Підсумком копіткої праці вітчизняного історі-
ософа стає фоліант «Червоне століття» (до речі, його переклад 
російською вдало увінчаний назвою «Кровавый век»), що поба-
чив світ 2005 року. Мирослав Попович, пам’ять якого, як і без-
лічі його однолітків – дітей війни, – вкрита рубцями від вражень 
«полум’яних літ», прагне до все тієї ж філософської миротворчості. 
Зовсім невипадково на початку книги він проникливо розповідає 
про дівчинку, розстріляну нацистськими загарбниками тільки за 
те, що її матір була єврейкою. «...Вона не могла закритися від зла 
рученятами. Ми були безсилі їй допомогти». Ці сумні рядки зустрі-
чають нас у передмові до книги. Автор дослідження щиро бажає, 
«щоб люди ХХІ століття не відчували такого безсилля. Для цього 
нам і потрібно знати якомога більше і глибше про джерела зла 
і добра». Мирослав Попович якраз і має на меті осягнення  історії 
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саме під цим кутом зору: за словами українського філософа, 
«Червоне  століття» є книжкою «про історичні смисли, тобто в кін-
цевому підсумку про добро і зло» [65, с. 3–4].

Книжка ж, яку Ви зараз тримаєте в руках, теж є історіософ-
ською реакцією на виклик Війни – реакцією на той Жах, що, від-
чувши безкарність за вже скоєні злочини, 24 лютого 2022 року 
напрочуд самовпевнено й нахабно увірвався до життя багатьох 
мільйонів людей під зловісним знаком «Z».

Будь-який науковець воліє, наскільки це можливо для люд-
ського розуму, пізнати глибинну сутність та причини тих чи тих 
процесів або явищ. Принцип причинно-наслідкового зв’язку повно-
масштабно діє в царині історії. Пантелеймон Куліш – ще один із 
найвідоміших мислителів України (за його ж власною вельми ціка-
вою термінологією – «Старої Русі», «Старорущини») – навіть веде 
мову про існування справжнього універсального закону суспіль-
ного буття. На його думку, історія «ещё никак не отступала от зако-
нов преемства между старым и новым временами» [див.: 52, с. 27]. 
Відповідно, попереднє впливає на наступне; осмислення якогось 
історичного феномену має супроводжуватись обов’язковим звер-
ненням до чогось, що йому передувало та що його спричинило, 
«породило», «благословило у світ».

За історичним феноменом загарбницької війни, безпере-
чно, стоїть історичний феномен утвердження певного агресив-
ного політичного режиму. Історіософ має розгледіти його істотні 
риси, визначити сильні та слабкі сторони, відшукати наріжні Ідеї, 
якими керуються у своїх злочинних діях чи претензійних заявах 
його очільники. Збочена психологія (і нерідко – як переконує 
нас історія – психіка) лідерів держав-загарбниць також не може 
не стати предметом ретельного аналізу з боку дослідника агре-
сій (згадаймо, наприклад, твір античного історика Гайя Светонія 
Транквілла «Життя дванадцяти цезарів» або працю психоаналі-
тика-неофрейдиста ХХ століття Еріха Фромма «Адольф Гітлер. 
Клінічний випадок некрофілії»). 

«Історія світу – це біографія великих людей», – свого часу зазна-
чав шотландський мислитель Томас Карлайл. Попри очевидне пере-
більшення, що міститься в цій сентенції, вона не видається зовсім 
безпідставною: роль великої, видатної особистості в історичному 
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процесі – при чому видатної завдяки чи добрим, чи ганебним звер-
шенням або ж завдяки цілком можливій їх «суміші» – недоцільно 
недооцінювати. Людина, яке веде або прагне вести за собою якусь 
спільноту, якійсь народ чи цілу низку народів, може виступити сут-
тєвим чинником історії. І її вплив на перебіг історичних подій буде 
значною мірою зумовлений станом її ж внутрішнього світу.

З огляду на цю загальновідому обставину, філософія історії 
повинна приділяти велику увагу ідейно-психологічному підґрунтю 
політичної агресивності. При цьому їй, звісно, слід діяти не одноо-
сібно, а заручитися підтримкою насамперед історичної науки, пси-
хології, культурології, інших філософських наук (зокрема, етики, 
естетики, філософії культури), а також богослов’я.

Прикметно, що саме взаємодія з богослов’ям (теологією) 
надає філософії історії можливість послуговуватись теоретич-
ним арсеналом аскетики – богословського вчення про духовне 
подвижництво, про його шляхетну мету та про численні незримі 
небезпеки, що чатують не тільки на ревного аскета, але й на будь-
яку людину.

На переконання автора цього дослідження, саме православна 
аскетична доктрина з її закликом до розсудливого протистояння 
душевним хворобам – пристрастям, – до вкрай обачливого збере-
ження стану психоемоційної адекватності, що передбачає, зокрема, 
стримування почуттів та уяви, здатна особливо посприяти дослі-
дженню злочинних політичних режимів шляхом визначення – діа-
гностики – душевних хвороб їхніх лідерів.

Нашою метою буде застосування досвіду видатних По движ-
ників благочестя християнського Сходу в історіософському осмис-
ленні загарбництва, у вивченні психології його можновладних іні-
ціаторів.

Невипадково один із методів, який активно використовується 
у пропонованій науковій студії, можна назвати психолого-персо-
налістичним. Його сутність легкозрозуміла. Визнаючи важливу 
роль якоїсь особистості як суб’єкта історичного процесу, ми праг-
немо передусім звернути увагу на її внутрішній світ, спробувати 
збагнути його специфіку. У цьому нам допомагає аналіз показових 
висловлювань та вчинків цієї особистості, вражень, які вона спро-
моглася справити на своїх сучасників тощо.
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Лідери, психоемоційний стан яких наразі являє для нас осо-
бливий інтерес, так чи так впливають на суспільну свідомість. 
Агресивний політичний режим прагне всіляко заволодіти сим-
патіями народу, заручитися загальною «ура-патріотичною» 
 підтримкою й цілковитим виправданням його дій; він активно 
повідомляє, роз’яснює, обіцяє, переконує та підбурює, і зрештою, – 
о, чарівна сило мистецтва пропаганди! – «вірус» агресії, нездорові 
імперські настрої, «єдино вірний» погляд на речі розповсюджу-
ються у країні, віртуозно перетворюючи її на країну-агресорку.

Спричинені злочинним режимом настрої у суспільстві так 
само мають опинитись у фокусі нашого дослідження. Відповідно, 
поруч зі згаданим психолого-персоналістичним методом ми 
послуговуватимемося й методом, який буде доречно назвати пси-
холого-соціальним.

Третій метод, що на нього слід звернути увагу у передмові, 
дістав свою назву завдяки видатному православному мислителю 
минулого століття о. Георгію Флоровському. Підкріплюючи всі 
власні «важливі богословські положення посиланнями на східних 
отців Церкви», він визначав свою мету як створення «неопатрис-
тичного синтезу» [46, с. 457].

Про застосування нами методу неопатристичного синтеза, 
сутність якого полягає у використанні ідейного потенціалу свя-
тоотцівського вчення задля осмислення тих чи інших проблем 
сучасності, вже по суті було заявлено дещо раніше. Аскетична док-
трина постає невід’ємною складовою патристики. Повторимось: 
саме вона переважно й допомагатиме нам бачити й викривати 
духовну потворність політичних режимів, що вдаються до загарб-
ницьких дій.

Допомагати нам у дослідженні буде патристика не лише 
сивої – пізньоантичної та середньовічної – давнини, але й більш 
пізніх епох. Так, наприклад, досягненню поставленої мети спри-
ятиме звернення до аскетики – увага! – руських Душпастирів 
ХVIII – початку ХХ століття, які з повагою ставилися до давньої 
святоотцівської традиції побожного життя та щиро й розсудливо 
сприймали її настанови. Руська (звісно, в широкому сенсі цього 
прикметника) аскетика завдає нищівної поразки загарбницькій 
ідеології, зокрема, й тій паранацистській ідеології, що в її контексті 


