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Ігор Колесник
ДЗЕН-БУДДИЗМ І ЗАХІД: ФЕНОМЕН АДАПТАЦІЇ РЕЛІГІЇ В

КУЛЬТУРІ

Вступ
Сучасність, в якій Google та Wikipedia набувають рис авто-

ритету, що має відповіді на будь-які питання, знову актуалізує про-
блему професійного призначення дослідника-гуманітарія. Дійсно,
для середньостатистичного користувача інформаційних мереж фу-
нкція вченого, який займається питаннями знаків, цінностей, сим-
волів та тенденцій в культурі, перебуває під питанням. Адже тепер
є рядок запитування,  введені до якого дані вирішують більшість
побутових проблем гносеологічного характеру. Дехто із читачів
заперечить –  а як же аналіз? критика? прогнозування? Хіба не гу-
манітарій має робити спроби здійснити всі необхідні операції із
даними, щоб культура стала зрозумілішою?

Мали, мабуть, рацію письменники-фантасти, які описували
варіант розвитку подій, коли комп’ютерні технології включать лю-
дей до переліку шкідливих паразитів і в один момент, рятуючи біо-
сферу, захочуть їх знищити. Якщо сформулювати цю думку більш
академічно, то вона звучатиме як аргумент на користь гуманітарної
науки: людина є саме тим ірраціональним фактором, який постійно
буде перешкоджати досконалості аналізу та прогнозу нелюдській
формі розуму.  І тут на перший план виходить гуманітарна сфера
досліджень, в якій фактори статистичної похибки не можуть стати
перешкодою для висновків, просто останні ніколи не можуть бути
остаточними та носитимуть гіпотетичний характер.

На відміну від гуманітаристики, природознавство може ви-
користовувати технічний інструментарій, за допомогою якого гіпо-
тези підтверджуються або спростовуються: в межах експерименту
моделювання можна цілком адекватно продемонструвати здатності
фізичної матерії; можливим є прогнозування змін, яких зазнає
об’єкт в майбутньому (у різних проміжках часу).

Натомість в гуманітарній науці настільки чистий експери-
мент здійснити неможливо, оскільки люди – складові експерименту
– постійно опираються намаганням провести загальну історичну лі-
нію, передбачити момент настання «кінця історії», «світлого майбу-
тнього» тощо. На жаль, це означає також відмову від здатності ана-
лізу і простеження усіх закономірностей, без чого будь-яка культу-
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рологія – це лише історія культури, філософія – історія філософії, а
релігієзнавство – лише історія релігії.

В нашій розвідці ми хочемо звернути увагу на прогностичну
функцію, яка цікава тим, що за певних сприятливих обставин може
не лише виражати сподівання людства, але й скласти фундамент для
мислення, свідомості та виразити невипадковість їхньої наявності.
Метою нашого дослідження є розгляд дзен-буддизму в історико-
культурній площині, точніше, процес його взаємодії із західною ку-
льтурою на різних культурних підрівнях.

Одним із перших у цій галузі став нарис У. Еко, який вий-
шов у 1951 р., а потім був перевиданий як частина «Відкритого
твору» (1959 р.). Ця робота цікава насамперед тим, що автор де-
монструє чітку незаангажованість щодо буддизму як екзотичної
традиції. Для зручності дослідження виділимо кілька важливих по-
зицій, опираючись на текст У. Еко:

1) різниця світоглядів;
2) впливи на прозу і поезію;
3) взаємодія дзен-буддизму та християнства;
4) спонтанність та абстрактний живопис;
5) використання ідей Дзен в музиці;
6) театр абсурду та ірраціоналізм Сходу;
7) психоаналітичні розвідки буддизму;
8) філософські аналогії;
9) мода на буддизм у природознавстві.
Саме цією схемою ми керуватимемось для викладу аналізо-

ваного матеріалу – як актуального часові публікації твору Еко, так і
сьогоденню.

Різниця світоглядів
Популярність дзен-буддизму на Заході зумовлена кількома

факторами: екзотичність, ірраціональність цієї традиції, «антиінте-
лектуальність», акцент на інтроверсії, увага до конкретної людини,
її життя,  та,  нарешті,  активна діяльність носіїв вчення.  На думку
багатьох дослідників, буддійська картина світу, буддійська антро-
пологія була тим продуктом, якого потребувала західна людина,
змучена нудьгою і кризою. Схід, презентований дзен-буддизмом,
був своєрідним вікном із розважальним пейзажем або дзеркалом
для відображення прихованих культурних інтенцій. Кожен міг по-
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бачити в дзен-буддизмі щось корисне для себе,  якісно свіже,  рані-
ше недоступне, своєрідний заборонений плід. Результатом цього
була оптимістична оцінка перспектив взаємодії Заходу та Сходу у
творах Д. Судзукі1 та А. Уотса2, яка виключала аналіз проблемних
моментів. На перший погляд, дзен-буддизм став нібито панацеєю
для західної культури із її надмірним раціоналізмом, екстравертив-
ністю та его-центрованістю. За аналогією із китайським символом
– Інь Сходу доповнило Ян Заходу і таким чином ми отримували
свідчення про нову еру людської культури.

Незабаром стало зрозумілим, що дзен-буддизм – цілком ін-
ша традиція, яка опирається спробам формально засвоїти її елемен-
ти. В сучасній масовій культурі Дзен стає своєрідним брендом,
який успішно використовується для продажу різного виду продук-
ції, наприклад, музики, супровідних засобів для медитації, самої
техніки медитації у вигляді курсів, індивідуальних занять і ліцензій
«майстра». Поверхневий «модний» спосіб сприйняття Дзен не мо-
же привести до якісної взаємодії світоглядних картин. Неможливо
забути всю історію розвитку західної культури,  відкинути її в акті
бунтарства і досягти позитивного результату.

Історія ХХ і початку ХХІ століть довела,  що дзен-буддизм
не зміг стати панацеєю для Заходу, але він також не зник безслідно,
адаптувавши певні свої складові у масову культуру, додавши до
інтелектуального ландшафту нових форм.

Проза і поезія
Наступною складовою культури, про яку говорить У. Еко у

нарисі,  є поезія та проза.  Йдеться насамперед про бітників,  про лі-
тературних бунтівників, які у 60-70 рр. ХХ ст. намагалися виправ-
дати власні експерименти із писемним словом, довести право на
існування текстів, на створення яких витрачали час та зусилля.

Про характер взаємодії літератури та дзен-буддизму можуть
свідчити два показники: 1) кількість згадок слів, пов’язаних із буд-
дійським вченням та 2) якісна динаміка текстів, які доводили екс-
перимент до крайнощів. Слід згадати в цьому контексті
Дж. Керуака із його «Волоцюгами Дгарми»3. В цьому творі багато-

1 Судзуки Д. Основные принципы буддизма махаяны. – СПб. : Наука, 2002. – 382 с.
2 Уотс А. Путь Дзэн. – К. : “София”, Ltd., 1993. – 320 с.
3Керуак Дж. Бродяги Дхармы // http://www.umka.ru/liter/dharma.html.
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разово згадуються слова, дотичні до буддизму, але вживаються во-
ни у розумінні,  яке не є буддійським.  Йдеться про вплітання слів і
форми дзен-буддизму в досвід, який своєю сутністю суперечить
буддійському вченню – адже ніяк не екстатичне вдоволення алко-
голем,  наркотиками і сексом є метою складної і комплексної сис-
теми духовної практики. Тобто крайнощі досвіду, описаного
Дж.  Керуаком,  свідчать якраз про протилежне розуміння Дзену як
чогось, що має на меті посилити егоїстичні прагнення, виправдати
будь-які крайнощі замість того, щоб змінити засади буття людини.

Для того, щоб зрозуміти спроби Дж. Керуака і його колег
по творчому цеху, слід звернутися в минуле. Характер бунту проти
американського «способу життя» був зумовлений не намаганнями
змінити сутність культури, перебудувати внутрішній світ людини,
а винайти такий спосіб виявлення себе, який міг би шокувати на-
вколишніх, продемонструвати скандальність і здійснити перфор-
манс, звертаючи до себе максимальну кількість здивованих погля-
дів. Також неадекватно переноситься протистояння конформізму і
нон-конформізму у площину ідей дзен-буддизму, що й перетворює
Лінь-цзи на ще одного бітника, який все робив аби втішити власне
Еґо, звернути на себе увагу і завдати нищівного удару соціальному
устрою.

Всупереч цьому переконанню, ідея Лінь-цзи полягала не в
знищенні соціального, а в перетворенні свідомості людини і зняття
її прив’язаності до певної картини буття у соціальному вимірі.
У. Еко пише з цього приводу: «ніхто із хіпстерів не зауважує того,
що Дзен не просто заперечує соціальність як таку,  але заперечує у
ній конформізм, щоб віднайти соціальність спонтанну, в якій від-
носини ґрунтуються на вільному і дружньому співіснуванні, де ко-
жен сприймає іншого як частину одного загального тіла» 4. Пізні-
ше, коли «бунтівні» сподівання молоді минулися, це виразилося
також і в прозі, де формується сатиричний стереотипний образ бу-
ддиста-європейця або американця; а також в поезії шляхом адапта-
ції форми віршованої форми хокку і танка, в яких виражалося пра-
гнення інтеграції простоти і повноти буття.

4 Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной по-
этике / Пер. с ит. А. Шурбелева. – СПб. : Академический проект, 2004. – С. 78.
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Цікавою була спроба розмістити буддійську картину світу в
площину пост-глобалізації в літературному напрямі кібер-панку.
Зокрема йдеться про «Джоні Мнемоніка» У. Гібсона, де інформа-
ційне суспільство втрачає межі попереднього світу, а дзен-
буддійський монах може, медитуючи, йти по вулицях мегаполісу,
заповненого мільйонами мешканців.

Позитивною стороною адаптації ідей дзен-буддизму в прозі
та поезії Заходу є доволі адекватне сприйняття аскетичної просто-
ти, практичності викладу, лаконічності, яка передає не стільки фор-
мальний зміст сказаного, скільки глибинний зміст, торкаючись
внутрішнього буття. Про потребу відновлення сили поетичного
слова на Заході неодноразово згадано у філософських творах
М. Гайдегера, можливо, саме дзен-буддизм давав приклад того, що
простота слова і чистота серця поета – це не таємниця і цілком до-
сяжна річ. У суспільстві, яке ґрунтується на «об’єктному» ставлен-
ні до світу, на споживацькому розумінні, дзен-буддійська простота
спілкування із буттям могла би стати рятівним колом, але, на жаль,
не стала в тій мірі, щоб її вважати вирішенням кризи творчості. Це
пов’язано насамперед зі схильністю озовнішнювати та комерціалі-
зувати західною цивілізацією різноманітних явищ.

Взаємодія дзен-буддизму та християнства
У перших творах, які популяризували дзен-буддизм,

Д. Судзукі намагався проголосити прихід майже нової ери в релігії
Заходу. На його думку, дзен був кращою системою релігійних ідей,
ніж християнство, оскільки в ньому не було міфологічних елемен-
тів. Для американців було важливо сприймати будь-яку систему
ідей також і в розумінні релігійному, оскільки для них збігалися
поняття «моральності» та «релігійності». Це спричинило різкий
перехід багатьох гіпі у релігійну площину протестантизму або орі-
єнтальних релігійних систем.

Дзен-буддизм виглядав доволі перспективно, оскільки по-
єднував риси морально-етичної системи, хоча у ньому був необхід-
ний мінімум казок, міфів та вигадок, однак залишався релігією, яка
мала доволі чітку систему ідей та практики, перевірену часом. Зда-
валося би, що гарантованим є успіх та витіснення буддизмом тра-
диційного християнства. Поява громад, монастирів, вчителів була
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ще однією ознакою того, що нова ера в релігійній сфері майже на-
стала.

Основними рисами, які виділяли Дзен з-поміж інших релі-
гій були:
1) існування Бога-творця є необов’язковим;
2) буддизм ґрунтується на ідеях,  що світ регулюється Зако-

ном-Дгармою;
3) відсутня ідея, що боги можуть змінювати світ за бажанням

або впливати на Дгармічний принцип;
4) буддизм – це релігія індивідуальна, де кожен отримує від-

повідно до зусиль;
5) буддизм розглядався як своєрідний протестантизм Азії;
6) Будда був людиною, яка перетворила свідомість самостійно5.

Ці риси давали Д.  Судзукі підстави бути «дзен-
оптимістом», зокрема це помітно в його творах до Другої світової
війни6. Однак зверхнє ставлення до християнської релігійної міфо-
логічності випарувалося після Хіросіми. У 1950 р., після повернен-
ня до США,  він писав,  що релігія,  яка ґрунтується винятково на
раціональному, на розумі і логіці, не є достатньою для людини. Та-
ка релігія не дасть гарантії щодо неповторення трагедії Хіросіми та
Нагасакі 7. Позбутися міфологічного в релігії – це позбутися міфу в
кожному із нас,  а сама ідея «серця»,  моральності,  духовності –  це
міфологічні поняття, які не можна аналізувати із позицій винятково
науки. Якщо видалити міфологічність із людини, то це може слугу-
вати стимулом до тотальної зміни людини, до контролю її генетич-
ного коду, її душі і, звісно, самого мислення. Таке тотальне запере-
чення спонтанності людського буття суперечить фундаментальним
засадам вчення Будди.

У ХХІ ст.  буддизм доволі активно взаємодіє із християнсь-
кими конфесіями в межах екуменічного руху, а ставлення до дзен-
буддійської релігійної екзотики змінилося на цілком спокійне,
оскільки для багатьох європейців та американців монастирі цієї
школи стали частиною релігійного ландшафту.

5 Юнґ К. Йога и запад // О психологии восточных религий и философий. – М. :
“Медиум”, 1994 // http://psylib.kiev.ua/
6 Див.: Судзуки Д. Основные принципы буддизма махаяны / Пер. с англ. Пахомо-
ва С.В. – СПб. : Наука, 2002. – 382 с.
7 Юнґ К. Указ. соч.
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Спонтанність та абстрактний живопис
Продовжуючи тему взаємодії мистецтва Сходу і Заходу,

У. Еко звертається до поняття симетрії та сучасної тенденції асимет-
ричності в образах8. Модерна схильність західного мистецтва до ек-
спериментів знайшла союзника і водночас виправдання у китайсь-
кому та японському класичному мистецтвах, яке багато чому завдя-
чує саме дзен-буддизму. Симетрія і пропорційність замінюється не-
передбачуваністю лінії, мазка або розпливчатістю плями. Основною
ознакою, яка дає У. Еко підстави говорити про схожість експресіоні-
стичних картин В.Г. Тобі (V.G. Tobey), Грейвса (M.C. Graves) і Дж.
Поллока (P.J. Pollock) із дзен-буддизмом є їхня відкритість, динаміч-
ність кольорів, яка засвідчує принципову діалектику буття9. З іншого
боку, надто легко перекласти «провину» на східні традиції щодо де-
формації класичного мистецтва. Західна асиметрія доволі суттєво
відрізняється від дзен-буддійської. Насамперед йдеться про різницю
в свідомості, яка творить це мис-тецтво, про різницю в меті творіння.
Для китайського художника образотворчість є намаганням передати
відчуття гармонії буття людини і світу, нерозривність ліній образу
ландшафту рукотворного і нерукотворного, а для західного худож-
ника модерне мистецтво є площиною для створення ще одного про-
дукту, оскільки саме таку продукцію шукають сучасні покупці – ро-
змиту, деформовану, без особливого сенсу, яка демонструє нестрим-
ну і неконтрольовану швидкість часу, зайняту бізнесом, перетікан-
ням капіталу та інформації.

Отже, йдеться про різницю у сприйнятті темпоральності, про
її швидкість, від якої залежить глибина сприйняття простору і ланд-
шафту. Буддійський образ – це всесвіт, в якому немає неза-лежного
існування, все протікає повільно і незворотньо, а для за-хідного екс-
пресіонізму характерна майже трагічна фрагментарність.

Використання ідей Дзен в музиці
Мабуть, найбільш відомою людиною, яка продемонструва-

ла продуктивність ідей дзен-буддизму для музики, був Джон
Кейдж (Cage). Його концерти побутової техніки, хаотичні звуки
або парадоксальна тиша, якою він наповнював ефір слухачам, є

8 Эко У. Указ. соч. – С. 249.
9 Там само, с. 249-250.
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свідченням того, що музика найдинамічніше трансформує різнома-
нітні ідеї. Те, що його сприймали як дивака, який жонглює звуками
і парадоксально приваблює до себе увагу, лише підсилювало ефект
свідомого впливу.

Іншим музикантом, який піддався впливам Сходу, був Ля
Монте Янг (LaMonteYoung). Його музичні опуси теж були напов-
нені монотонністю, каверзністю пейзажів, дисонансами і атональ-
ністю. Для дослідника музики він цікавий тим, що демонстрував
умовність законів, яким підпорядковується класична музика Захо-
ду, творчо стрибав між острівцями зрозумілої для західного слуха-
ча і незбагненної музичної канви, і цей експеримент можна віднес-
ти також до позитивного результату в адаптації дзен-буддійських
та індуїстських ідей.

Музика є сферою найчутливішою до різноманітних впливів
нових ідей, де ці впливи не змушені долати велику кількість стере-
отипів та культурних фільтрів. В сучасній авангардній та елект-
ронній музиці відчутна обопільна взаємодія Сходу та Заходу: поява
музики жанрів noise, ambient, field recordings10 –  це явища,  в яких
електронні технології переплітаються зі зміною свідомості, яка
слухає і творить музику. Ці жанри активно розвиваються і в певних
країнах Європи (зокрема у Великій Британії, Німеччині, Чехії то-
що) не є винятково маргінальними. Наприклад, Браян Іно (Brian
Eno), один із найбільш відомих електронних композиторів, написав
альбом для залу очікування аеропорту.

Серед «негативних», або комерційних прикладів адаптації
можна назвати явище «Будда-кафе». Це мережа ресторанів, кафе,
які формально наповнені атрибутикою буддизму, Сходу, але зміс-
товно залишаються продуктом суто західної індустріальної культу-
ри, із її капіталістичною парадигмою. Стосовно музичної індустрії,
то «Будда-кафе» також доклалося до випуску регулярних збірок
композицій електронної музики, яка має на меті підтримати хоро-
ший настрій та допомогти відпочити після важкого робочого дня.
Ця музика дуже суттєво відрізняється від експериментів Кейджа та
Ля Монте Янга, оскільки не спонукає до виходу за рамки сприй-
няття, до розвитку спонтанності та життєвості досвіду, а залишає в

10 Noise (англ. шум), ambient (англ. навколишній), field recordings (польові записи)
– новітні жанри в музиці, які активно розвивають ідеї спонтанності звуку, природ-
ності та наближеності до побутових умов життя людини.
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межах цих рамок,  підтримуючи атмосферу вдоволеності вже наяв-
ним станом речей,  комфортом,  що,  звісно,  ніколи не було метою
буддійської практики.

ХХІ століття, в якому інформаційні технології проникли в
усі сфери діяльності людини, дало можливість розвиватися музиці,
яка в багатьох смислах піддалася впливам Східної естетики, буд-
дійських ідей мінливості, нетривалості життя, принадності просто-
ти та природного «звуку».

Театр абсурду та ірраціоналізм Сходу
Захід зустрівся із театральною культурою Сходу ще в кінці

ХІХ ст.,  коли прокладалися активно торгівельні шляхи поближче до
нових джерел екзотики. Японія, Китай, Індія виявилися країнами, в
яких драматургія розвивалася в неповторному руслі, і багато її аспек-
тів шокували перших європейців. На цьому етапі взаємодії було відк-
рито танцювальну, «бойову» культуру китайських вистав, спокійну і
врівноважену культуру театру Но і Кабукі, а також індійський барвис-
тий світ втілених в конкретні образи богів, міфічних героїв.

У ХХ столітті контраст між Сходом та Заходом проявився у
формі театру абсурду Йонеско та Беккета.  Іронія,  абсурд,  яким
пронизаний їхній драматичний світ, алогічність доволі схожі до
дзен-буддійських хоча би тим, що обидві сторони належать до
явищ «кризової епохи».  Поруч із цим «в Йонеско та Беккета на-
смішка пронизана тугою і немає нічого спільного із просвітленістю
дзенського мудреця. Однак саме в цьому і полягає новизна східної
вістки, причина її безсумнівного успіху: вона співвідносить зі сві-
том ті ж алогічні схеми,  які характерні і для літератури кризи,  але
дає зрозуміти, що саме в повноті їхнього прийняття і міститься ви-
рішення кризи, настає спокій»11.

У схожості,  таким чином,  міститься і відмінність –  те,  на
чому фіксуються автори театру абсурду як на фундаментальному
атрибуті буття, є лише перехідним етапом (хоч і необхідним) для
дзен-буддійської практики. Абсурд немає сенсу, якщо він не підш-
товхує до пошуків його вирішення, до виходу за звичні схеми фун-
кціонування свідомості.

11 Там само, с. 255.
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І сучасний етап, який хронологічно перебуває у глобалізо-
ваному світі,  здається,  переступив нарешті через межу,  яка раніше
надавала контрастам таку силу – межа, яка в драматургії (і, як вия-
вилося, в міжкультурній комунікації також) зумовлювала класичну
дихотомію подій на сцені і глядачів у залі. Перформенси сучасного
театру відкривають двері,  які раніше були зачинені,  дозволивши
глядачеві стати частиною дійства не в ролі пасивного спостерігача,
але актора, який хаотично, в дусі постмодерної доби, доповнює со-
бою життєвість сцени. Не в останню чергу до цієї «реформи» долу-
чилися ідеї буддійської філософії, зокрема, ідеї взаємопроникнення
явищ світу та відкритості свідомості.

Психоаналітичні розвідки буддизму
Завдяки психоаналізу Захід у ХХ ст. більше уваги почав

звертати на внутрішній світ людини. Висновки були різними – до-
волі критичні стосовно здатності людини раціоналізувати зміст не-
свідомого, або такі, що виключали будь-які сумніви щодо світлого
майбутнього психіатрії. Дзен-буддійська практика зміни свідомості
для багатьох психоаналітиків стала своєрідною іконою східної
психічної культури, що зумовило інтерес до різних її аспектів, осо-
бливостей та різноманітних психосоматичних технік. Цікавими для
дослідників є розвідки Е. Фрома12 та К.-Г. Юнга13, які стосувалися
традицій формування та адаптації особистості. Показово, що авто-
ри прийшли до різних висновків: Е. Фромм вбачав у дзен-буддизмі
ще одну психоаналітичну систему, яка орієнтує людину на мораль-
но-етичне удосконалення; К.-Г. Юнг більше уваги звертав саме на
роботу із несвідомим змістом у східних традиціях, на психопрак-
тичний аспект, і застерігав від необережного засвоєння контемпля-
тивних методів західною людиною.

Теоретичний інтерес спричинив практичну потребу в до-
слідженнях дзен-буддійської практики дзадзен, а потім і вироблен-
ня в межах психоаналітичного напряму різних методик, схожих до
психопрактичних14. Йдеться про різноманітні дихальні релаксацій-

12 Fromm E. Psychoanaliza a buddyzm Zen // Erich Fromm, D. T. Suzuki, Richard De
Martino. Buddyzmzen i psychoanaliza. – Poznań : Domwydawniczy REBIS, 2006. –
pp. 9-110.
13 Юнґ К. Указ. соч.
14 Фео Дж. ди. Дзен-психоанализ // http://www.psy-analitik.ru/
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ні техніки, адаптовані варіанти індійської йоги, медитації, які ус-
пішно використовуються в межах західної психотерапії. Хоча інте-
нція на засвоєння психопрактики породила іншу тенденцію, знову
ж таки комерційну: відтепер йога, дзадзен, дихальні методи, пере-
творені та перейменовані на західний взірець, стають джерелом
збагачення,  заробітку грошей та шахрайств.  Немає і не може бути
достатньо розробленої системи перевірки автентичності різнома-
нітних «вчителів», і це породжує доволі часто трагічні випадки. Те,
що вчителі дзен-буддизму здобувають у процесі довготривалої
важкої праці, на Заході намагаються продати як результат прохо-
дження короткочасних курсів, і людина, отримавши ліцензію або
сертифікат, переконана, що оздоровилася раз і назавжди від ду-
шевних проблем, а також має право втручатися в житті інших.

Також слід пам’ятати, що психотехніки мали і прогнозовано
«девіативний» вплив на свідомість людини, про який євро-пейські
«комерційні» вчителі або не знають, або не хочуть говорити, побо-
юючись втрати потенційних клієнтів. Ідея «девіантної» зміни психі-
ки полягає в тому, що в процесі практики неофіт зумисне долає ме-
жу звичного побуту, мислення, усвідомлення феноменів, і його за-
вданням є повернення назад в буття вже «пробудженим». Якщо для
монаха дзенського монастиря або індійського ашраму є відведеним
спеціальне місце і час, в межах якого він може повністю віддатися
процесу трансформації свого Я, то бізнесмену або офісному праців-
нику така зміна може кардинально зруйнувати кар’єру і здоров’я.
Немає сумнівів,  що психічна дійсність – це також дійсність із влас-
ними законами, але, на жаль, відсутні загальнопоширені критерії,
згідно із якими можна попередити негативні наслідки.

Філософські аналогії
Не оминули процеси взаємодії і західної філософії. Варто зга-

дати про те, що зустріч із буддійською філософією відбувалася ще за
часів А.  Шопенгауера.  Можливо,  ця зустріч не була плідною,  але в
дискурс вже тоді потрапили основні терміни буддійського вчення.

Поступово, внаслідок перекладацької діяльності як захід-
них,  так і східних науковців,  Захід отримав можливість більш гли-
боко ознайомитися із основними проблемами та способами їхнього
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вирішення в буддійській традиції. В дійсності проблеми аналогічні
як на Заході, так і на Сході – особливо це стосується антропологіч-
них вимірів. Різниця (доволі кардинальна) полягає в шляхах подо-
лання цих проблем. Стосовно дзен-буддизму, то аналогії, які про-
водять із філософією Л. Вітгенштайна, М. Гайдегера або екзистен-
ціалістами15 є швидше винятком із правила.  Ідея простоти мислен-
ня, повернення до буття, алогічності, спонтанності творчої діяль-
ності і відмови від плодіння концепцій – це явище недавнього пері-
оду історії Заходу, тому цілком виправдані підозри стосовно «схід-
них» впливів, але наскільки продуктивними є ці впливи, доведеться
спостерігати ще не одному поколінню дослідників. Оптимізм
А. Уотса виправдовується хоча би незаперечним фактом: дзен-
буддійська філософія продемонструвала здатність простого слова,
ірраціональної складової життя людини бути фундаментом для
здорової, творчої свідомості.

Неоднозначним є вплив східних філософських систем на
розвиток філософії постмодернізму, на ідеї полісемантизму, розми-
тості меж,  відсутності Центру,  Автора,  які були характерними для
класичної філософської традиції Заходу. Ще чекає свого до-
слідження аналогічність ідеї «мережі Індри»,  центральної в «Ава-
тамсак-сутрі» та інформаційної мережі Інтернет, зв’язок ідеї санса-
ри та медіапростору, проблема зміненої свідомості та симулякрів
як результату здатності до конструювання дійсності.

Мода на буддизм у природознавстві
Якщо у філософії вплив буддійських ідей ще потрібно до-

слідити, то в природознавстві їх активно застосовують в теоретич-
них напрямах. Зокрема, йдеться про теоретичну фізику, яка готова
продукувати найнесподіваніші гіпотези заради наукового розвитку.
Буддизм для багатьох став майже панацеєю, що дозволить науков-
цям зробити етичний вибір на користь людства, а не технології.
Ф. Капра, один із прихильників «буддійської революції», писав: «ві-
дкриття сучасної фізики пропонують дослідникам два шляхи: пер-
ший веде до Будди,  другий – до Бомби,  – і кожен вчений сам пови-
нен обрати свій шлях»16. Цей вибір набуває гостроти також тому, що
великий відсоток науковців зайнятий у військовій промисловості,

15 Уотс А. Путь Дзэн / Пер. с англ. Ю.Михайлин. – К.: София, 1993. – 320 с.
16 Капра Ф. Дао физики / Пер. с англ. Трилис В. – М. : София, 2008. – С. 45.
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розробляючи не корисні засоби для покращення життя, а найефекти-
внішу зброю, технологію руйнування. Це не може не насторожувати,
не турбувати та ігноруватися. Сучасна цивілізація Заходу створила
такі умови, коли інтелектуальна еліта займається питаннями не
оздоровлення культури, не удосконаленням свідомості та перетво-
ренням цивілізаційної парадигми на більш екологічну, а збільшен-
ням тіні,  яка від часів Холодної війни супроводжує Землю –  тіні
Атомної Бомби. Перефразовуючи відомого дослідника
М. Верховена, розрив між розумом та вірою став настільки відчут-
ним для Заходу, що для багатьох буддизм виглядав найпривабливі-
шим способом порятунку17. Парадоксальним чином, навіть за наяв-
ності великої кількості авторитетних публікацій, збільшен-
ня кількості прихильників екологізації технології, виробництва, ду-
же часто намагання щось змінити у глобалізованому світі в кращу
сторону, віддалити загрозу знищення людства, ототожнюються із
«екзотичними» впливами дзен-буддизму, а отже є чимось несерйоз-
ним, чимось на кшталт розваги молодих людей і дивакуватих науко-
вців, яких ніколи не бракуватиме. Замість того, щоб намагатися зро-
зуміти послання, яке принесло вчення дзен-буддизму зі Сходу, йому
відводять культурну резервацію і поступово забувають.

Висновки
Отже, проаналізувавши причини, чому дзен-буддизм зача-

рував у ХХ ст. Захід, ми погодимося зі словами У. Еко, який писав:
«стосовно абсолютної значимості дзен для західної людини,  хоті-
лося би зробити серйозні застереження. Навіть від буддизму, який
сповідує прийняття життя, західний дух завжди буде відходити в
силу незнищенної потреби змінювати це прийняте життя відповід-
но із вимогами Розуму»18.  На нашу думку,  Захід не є фіксованим
поняттям: якщо у ХХ столітті ще подекуди зберігалася класична
віра в здатність Розуму,  в присутність Творця,  Логосу,  то завдяки
критиці постмодерністами засад цієї віри висновки щодо результа-
тів взаємодії буддійської традиції та європейської культури не мо-
жуть бути однозначними. За відсутності абсолютного контролю
Розуму, його перетворюючої функції, на перший план виходять

17 Verhoeven M. J. Buddhism and Science: Probing the Boundaries of Faith and Reason
// Religion East and West, Issue 1, June 2001, pp. 77-97.
18 Эко У. Указ. соч. – С.268.
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маргінальні явища, до яких належать ті, що були предметом нашо-
го розгляду.

В сучасному культурному просторі, який формується внас-
лідок взаємодії різних традицій, важко бути впевненим в дійсності
традиційних структур, але це лише посилює необхідність в актуалі-
зації ролі дослідника-гуманітарія. Цей новий тип дослідника мусить
бути готовим йти не від загального образу буддизму як феномену, а
від кожного конкретного відображення його ідей на різних рівнях
культури. Традиційно буддизм сприймається як щось цілісне, одно-
рідне,  але це штучний конструкт і,  швидше за все,  проблеми,  які
пов’язані із ним, потребують переосмислення саме в цьому контекс-
ті: в процесі адаптації вчення Будди на Заході формувався «місце-
вий» вид буддизму,  і доки основна увага дослідників була звернена
на Схід географічний, Схід духовний вже став органічною складо-
вою західно-європейського культурного простору.

Таким чином, феномен популярності екзотичної буддійсь-
кої традиції в масовій культурі Заходу дозволив розкрити проблему
методології гуманітарного пізнання. Водночас ця проблема не
спростувала здатності до прогнозування, а, навпаки, демонструє
перспективність та результативність досліджень у цій сфері.

Igor Kolesnyk
Zen and West: Phenomenon of Adaptation of Religion in Culture

The  article  deals  with  the  main  cultural  spheres  in  which  Zen-
Buddhism and West have been connected. The author demonstrated the
possibility of analysing and prognosing intercultural dialogue and its
results based on the principles of objectivity and the fundamental prin-
ciples  of  science.  The  author  analyzes  main  reasons  of  the  situation
which has occured in today's mass-culture concerning the forms of tradi-
tional Buddhist worldview.
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