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Здійснено спробу філософського аналізу феномена межовості; розкрито його 

зміст і сутність, з’ясовано його історичну своєрідність; сформулювано розуміння 

сучасної філософської етики та її проблематики через методологічний принцип 

“межовості”. 
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Для того, аби висвітлення і дослідження проблеми було більш предметним, слід 

розпочати академічно, з уяснення головних понять теми. Поняття “межовість” 

синонімічно споріднене з термінами “пограниччя”, “прикордоння”, “порубіжжя”. 

Всі ці терміни утримують кореневі слова “межа”, “границя”, “кордон”, “рубіж”. 

Історіософія цих понять дозволяє краще розібратися з їх змістовним наповненням та 

сутнісним значенням. 

 Ще в давні часи феномен межі викликав захоплення і острах. Це дуже 

часто  знаходило своє відображення у міфах і релігійних віруваннях. На 

підтвердження можна апелювати до історії культури древніх римлян, в релігії якої  

одне з чільних місць відводилось божеству Янусу. Знайомство з Янусом дає 

можливість розглянути міфологічну версії “межі”. 

Спочатку Янус був богом світла і сонця; уранці він відчиняв небесну браму й 

випускав на землю день, а ввечері ту браму зачиняв. Згодом він став богом 

відкритих і закритих дверей, богом входів і виходів, богом порогу. Відтак Янус – це 
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бог полярностей, діалектики; це бог початку і кінця; бог межі.   Його також 

трактували як світ, як первісний хаос, з якого виник упорядкований космос, а він 

сам із часом перетворився на бога, що стежить за порядком. У мистецтві його 

зображували з двома обличчями, що були повернені в різні сторони: одне, як 

вважалося, дивиться у минуле, друге – у майбутнє (інший варіант: одне обличчя 

було молодим, друге – старим). Звідси і відповідна назва – “двoликий Янус”, що 

могла оцінюватися у двох протилежних значеннях: позитивному (суперечлива, 

всеосяжна повнота буття) і негативному (нещирість, обман, подвійний стандарт, 

лукавство). Його атрибутами були ключі і палиця [див. 8, с. 208-209]. В одній з 

енциклопедій символів можна прочитати цікаве доповнення про Януса, де 

стверджується, що голова Януса може слугувати соціальним символом. У такій 

якості вона має цілком реальний прообраз, її можна розглядати як суспільно-

політичну тенденцію, що надає перевагу озиратися назад і враховувати традицію, 

аби зробити більш обгрунтованою і більш впевненою свою поведінку у 

майбутньому [1, с. 124-126]. Відтак наголошувалось на зв’язку минулого з 

майбутнім в образі цього божества. 

 Цікаво зустріти схожий підхід до проблеми “межовості” у контексті 

вивчення східної етики, філософії, культури. Дуже плідним у цьому відношенні є 

знайомство з даосизмом, з його центральним поняттям “дао”. Однією з головних 

характеристик “дао” є його парадоксальність. Звертаючись до древньокитайського 

трактату “Дао Де Цзін”, знаходимо наступну характеристику: “ Ці два насправді - 

одне, хоча й різні їх імена. Ця таїна вища за всі таїни, двері до усього сокритого…” 

[2, с.11].  

У новій книзі відомого сучасного китаєзнавця В. Малявіна “ Сутінки Дао. 

Культура Китая на порозі Нового часу” знаходить продовження і роз’яснення тема 

східного (китайського) розуміння феномену і проблеми “межовості”. В. Малявін, 

беручи за основу даоський парадоксальний стиль мислення, подає алегоричне 

трактування межі - “межі як сутінків”.  Сутінки – міжчасовість, що охоплює і денне, 

і нічне буття; час, що віднімає і дає; час мрій, що не позбавляє ясності розуму, мрій, 

що лежать на межі забуття; час спогадів і передчуттів; час невизначенності, який, 

проте, закликає і спонукає до останньої рішучості серця. Мова сутінків – це 



називання без визначення, мова стрімка і плинна настільки, що не має стійких форм, 

зривається у майже безсловесне шепотіння. Бачення часу сутінків - це втрата 

знайомих образів і вбачання непримітних, сокровенних, вічновідсутніх властивостей 

життя. У сутінках, що видаються зі сторони чимось швидкоплинним і тимчасовим, 

криється таємниця Серединного Путі. У “нульовому градусі” визначеності 

сутінкового світу криються зерна культурних символів, небачені коріння людської 

діяльності. Тут сходяться крайності й вживається несумісне. Ніщо не здається 

чужим і не сприймається як своє. Тут все можливе – і не трапляється нічого 

неочікуваного [6, с. 3]. 

Яскраве, образно-поетичне розкриття  феномену “межовості” можна зустріти у 

наближеній до сучасності творчості П. Сорокіна. У нього він розкривається в 

контексті аналізу кризи часу, епохи.  Апелюючи до романтичної аналогії, він пише: 

“Ми нібито знаходимося між двома епохами…Проміння при заході сонця все ще 

освітлює велич епохи, що поступово відходить у минуле. Але світло повільно згасає, 

і в зростаючій пітьмі нам все складніше розрізняти цю велич та шукати надійні 

орієнтири у сутінках, що надходять. Ніч цієї перехідної епохи починає спускатися 

на нас із її жахіттями, страхітливими тінями… За її межами, проте, можна 

розрізнити ранок нової…культури…нового покоління – людей майбутнього”… [9, с. 

427].  Як бачимо, таке розуміння “межі як переходу” дуже нагадує міфологічний 

образ римського бога Януса та сутінки китайського Дао. 

Без перебільшення можна констатувати, що проблема “межі”, “межовості” є 

визначальною і для європейського екзистенціалізму. У такому сенсі екзистенційна 

філософія видається дуже спорідненою з даоським мисленням. У ній присутня та ж 

сама любов до парадоксів, до взаємопереходів. Недаремно зародження 

екзистенціальної філософії в Європі відбувалося в добу Романтизму, під сильним 

впливом культури Сходу. Під культурою Сходу ми розуміємо передусім традиційні 

духовні вчення Індії та Китаю. До них в першу чергу слід віднести даосизм, 

буддизм, індуїзм. 

   В екзистенціалізмі проблема межовості формулюється у контексті 

індивідуального людського існування, через споріднені поняття кризи і хвороби. В 

загальній лінії духовного розвитку “Я” (індивіда, одиничної людини) період кризи 



може класифікуватись як хвороба (межа, на якій завершується одне “Я” і має 

народитись інше “Я”, відбутись метаморфоза “Я”), в якій розрізняють наступні 

етапи: біль; діагноз; лікування; виздоровлення.  

Можна пригадати, що криза – термін Гіпократа, і його понятійними 

замінниками служать “розлад”, “хвороба”. Інколи криза розуміється як певне 

анормальне, паталогія, яка є провісником краху, загибелі. З іншого кута зору, криза 

– це закономірний етап розвитку, в основі якого лежить зустріч-конфлікт старого й 

нового, після якого повинно наступити одуження і полегшення. Схоже розуміння 

кризи знаходимо і в китайській версії. Так, китайська піктограма слова “криза” 

складається із двох знаків чи радикалів, де один відображає небезпеку, інший – 

можливість. Це щось на зразок довгого коридору, проходження по якому часто 

буває важким і відлякуючим, але водночас відповідні йому стани напруги й страху 

несуть у собі величезної сили зцілюючий потенціал.  

Такий підхід до проблеми “межовості” обстоюється передвісником 

європейського екзистенціалізму, данським мислителем С. К’єркегором, де  він 

формулюється як роль та значення пограничних, кризових ситуацій для духовного 

життя людини, як проблема  людської екзистенції. Екзистенція (або спосіб 

існування) -  це внутрішнє напружене існування людини, що пов’язане зі складними 

переживаннями; критична ситуація життєвого вибору; суб’єктивне існування в 

площині “або-або”; ситуації на межі “можливого – неможливого”, на межі 

гамлетівського “бути чи не бути”.  

Тут проблема “межовості-кризи” визначається релігійно-антропологічно, як 

проблема індивідуального, окремішного життя людини перед Богом; як “існування 

на межі” (між земним і божественнм, тлінним і вічним, індивідуальним і загальним, 

кінечним і безкінечним). Таке індивідуальне існування завжди пов’язане з 

колосальною духовно-душевною напругою, з ризиком, небезпекою для життя 

людини і вимагає від індивіда постійного етичного вибору “або-або”.  

Адаптуючи термін криза до життя людини, С. К’єркегор використовує поняття 

“хвороба”, а оскільки природу хвороби він визначає як хворобу людського духу, то 

її вищим релігійним діагнозом для нього стає вже не просто криза, а “смертельна 

хвороба”. Головним симптомом цієї хвороби К’єркегор називає страждання, а 



найвищим проявом – відчай. Але чи нормально лише боятись межових ситуацій і 

постійно уникати страждання-відчаю? На глибоке переконання данського 

мислителя, людина, яка боїться кризових переживань, подібна до людини, що 

намагається закрити очі на реальні проблеми власного життя, втекти від себе, а 

значить, занепастити себе і свою душу. Тому С. К’єркегор не лише описує феномен 

межовості, визначає його сутність але й вказує на його моральне значення, дає йому 

моральну оцінку. З приводу цього він наголошує: “В очах світу небезпека – це 

ризик, адже можна і програти. Жодного ризику – ось уся життєва мудрість. Проте 

насправді  зовсім не ризикувати – означало б мати жахливу можливість втратити те, 

чого не втратиш ризикуючи, хіба що з потугами; а якщо і втратиш, то у будь-якому 

випадку не так, не настільки легко, як щось неважливе, - але що ж це таке, що 

можна втратити? Самого себе. Бо якщо я ризикую і помиляюся, - ну що ж! – життя 

карає   мене, щоб мене ж спасти. Але якщо я не ризикую – хто ж мені тоді 

допоможе? Між тим як не ризикуючи ні в чому головному (а це й означає – 

усвідомлювати власне Я), я виграю і боягузливо дістаю понад всього всі блага світу 

– але втрачаю своє Я (як тут не згадати біблійний вислів “яка ж користь людині, що 

здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе” – Т.Я.). Ім’я багатьох може 

залишиться в історії, але чи були вони самі собою? Ні, бо в духовному вони були 

позбавлені Я, без Я, заради якого варто всім ризикнути, абсолютно без Я перед 

Богом… - якими б егоїстами вони не були в усьому іншому” [3, с. 272]. 

   У більш розгорнутому вигляді проблема “межовості” розкривається у К. 

Ясперса. У нього вона окреслює і з’ясовує все те, що відбувається з людиною на 

пограниччі між буттям і небуттям; це момент прозріння істини, розкриття здатності 

розрізняти справжнє від хибного, істинне від не-істинного. Екзистенціалізм, а з ним 

і філософія життя, а пізніше й психоаналіз та їх сучасні різновиди наголошували, що 

незважаючи на болючий ефект межових, кризових ситуацій вони є невід’ємними 

елементами творчого, духовного пробудження, душевного і морально-етичного 

становлення індивіда.  Вони стверджували, що особистісний ріст і вищі стани 

свідомості досягаються шляхом самосвідомості, саморозуміння.  Самосвідомість і 

саморозуміння досягаються шляхом занурення в наші емоції. Переживання 

страждання, гніву, страху й радості є тим тунелем, яким ми повинні пройти, щоб 



попасти на інший бік, – до самосвідомості, розуміння цілісності. Наші переживання 

та емоції є джерелом творчої енергії. Ця енергія повинна бути каналізована, 

звільнена і конструктивно перетворена у творчих процесах [7, с. 132-139]. Такий 

негативно пережитий життєвий досвід може нести великий зцілючий потенціал, він 

здатний морально очищати, духовно збагачувати. До сучасних філософсько-етичних 

напрямків ми можемо віднести логотерапію, патософію, софіотерапію; до 

філософсько-психологічного напрямку – гуманістичну психологію та енергетичну 

антропологію.  

Окремо можна згадати сучасний філософсько-культурологічний підхід до 

проблеми “межовості”, представлений у теорії семіотичного аналізу, у концепції 

«культурного вибуху» Ю. Лотмана. Відомий дослідник пов’язує проблему 

межовості з присутністю явищ бівалентності та полівалентності культури, з якими 

ми досить часто стикаємось на межі культурних контекстів. Для нього межа 

(межовість) - завжди кордон з чимось, а отже, належить одночасно обидвом явищам, 

культурам, системам моралі, обидвом етичним семіосферам, які є 

взаємопроникними [5]. 

А тепер спробуємо зробити певне узагальнення і дати визначення того, що ж 

таке межа. Межа – це діалектичне категорія, що визначається як границя 

відокремлення на якій завершується один етап (одна періодична форма) і 

розпочинається інший ( інша); вона фіксує відмінність одного від іншого і 

взаємообумовленість, зв’язок одного з іншим. У цьому сенсі  поняття межі завжди 

двозначне. З одного боку, вона розділяє (розмежовує), виступає як заслін, 

завершення, кінець; а з іншого – поєднує, служить містком “між”, що сполучує 

роздільне, є місцем зустрічі кінця і початку. Звідси  межовість – явище якому 

притаманні властивості “межі”; діалектичний процес перетворень і трансформацій.  

З’ясувавши предмет розмови, перейдемо до наступної частини теми. Що таке 

сучасність? Що таке сучасність під кутом зору проблеми межовості? Передусім 

сучасність - це об’єктивна історична категорія. Це відтинок часу, який займає 

проміжне місце між минулим і майбутнім. Це актуальність історичного часу, що 

сприймається і оцінюється, як “тепер”- , “зараз”- , “сьогодні”- буття. 



 Будучи межовим за суттю, такий час завжди сприймається екзистенціально, 

суб’єктивно (про що йшлося попередньо). Він тримає нас у стані внутрішньої  

напруги і безпосередньо переживається нами. Змістовно це всі ті проблеми, 

завдання, цінності, які нас хвилюють, приковують увагу й потребують розв’язання. 

Звідси й антропологічне визначення сучасності: сучасність  – це “Я-Ми”, наше живе 

покоління; ті (те), з ким (чим) ми сьогодні себе ідентифікуємо. 

 Які ж характеристики визначають наш сучасний етап, стан розвитку? І хто таке 

наше покоління, якими цінностями воно живе і які проблеми його (нас) хвилюють ? 

Тривалий характер пострадянської кризи та її наслідки дали підстави 

проводити аналогії з медициною, ставити діагноз хвороби. Такий підхід та оцінки 

надзвичайно зближують нас із добою Романтизму,  відповідають тим революційним 

подіям, що переживаються і осмислюються нами, сучасним поколінням України. У 

цьому сенсі можна відзначити, що ми живемо у добу романтизму, де сам романтизм 

- це вже не тільки і не стільки історико-культурна доба європейського розвитку, яка 

припадає на середину ХУШ-ХІХ століття, зі своїм набором типологічних рис, 

феномен культури, а певна загально-кризова закономірність історичного розвитку. 

У цьому сенсі романтизм засвідчує зжитість старого і зародження нового. Це - час 

докорінних змін та пошук нових форм, можливостей (напрямків, шляхів), 

перспектив розвитку. Це час “між”, межовий час. В такий період знаковими, 

визначальними особливостями історичного розвитку є конфлікт, криза, крах, вибух. 

А тепер спробуємо методологічно застосувати вище з’ясоване розуміння 

поняття межовості і сучасності до сфери філософської етики. 

Що таке сучасна філософська етика? Це філософська теорія моралі, яка 

відображає мить Добра під кутом зору вічного Блага, це тимчасово належне, 

розглянуте в абсолютному контексті Істини. 

Як історико-етична категорія “межовість”–  це час розподілу і місце зустрічі 

старої і нової етики, моралі; проміжний, перехідний етап у моральному житті 

людини, суспільства. У цьому сенсі сучасна етика характеризується відсутністю 

цілісної системи морально-етичних норм, регулятивів; нежиттєздатністю старих 

етичних теорій; наявністю подвійних моральних стандартів поведінки. Її вирізняє 

гостра критика старої етики,  спроби радикального оновлення світу (людини, 



суспільства, держави) шляхом морального очищення. Звідси й етично-правова 

конфліктність, нормативна напруженість, моральний анархізм. Найбільш типовими 

феноменами етики кризової, перехідної доби є моральний нігілізм; етичний 

релятивізм (явища маргінальності); етичний песимізм (настрої занепаду, страждань, 

відчаю); крайні форми  аскетизму (пуританство, чернецтво, самітництво) та 

гедонізму (розпуста, садизм, мазохізм) тощо. 

З іншого боку, етичний романтизм – це акцентуалізація антропологічного 

фактору в історії, тобто тих суб’єктних сил, які забезпечують динаміку, зміни. До 

них ми відносимо яскравих мислителів, революціонерів, а також святих, мучеників, 

загалом харизматичних особистостей, які несуть нові ідеї і в яких є здоровий 

енергетичний потенціал для їх реалізації, сила впливу на інших (здатність захопити 

“за живе”, проникати в душі і повести за собою). У такому значенні романтизм - це 

“жива історія”. Це час протестантів, реформаторів, модерністів. Під таким кутом 

зору, з огляду на етику або прикладаючи   до етичного матеріалу - це актуальність 

посткласичних (або некласичних) персоналістичних, екзистенційних вчень,  це - 

“жива етика”. 

Нагадаємо, що ідейною передумовою  романтизму (як і будь-якої перехідної 

доби, доби “між”) є усвідомлення  морально-етичного конфлікту між тим, що є 

(незадоволення дійсністю, її оцінка як не-добра, як погана, зла, незадовільна) і тим, 

чому належить бути (ідеальне буття, благе життя, Добро, Благо). Звідси походять й 

такі популярні у нашому сьогоденні аналогії кризових явищ із хворобою. Цілком 

очевидно, що така об’єктивна криза на рівні людини сприймається як те, що 

наповнене болем, стражданнями, негативними переживаннями, як певне не-

нормальне, те, що не відповідає її прагненням і потребам, що йде всупереч її добру і  

благу. Міра больової наповненості та болевого усвідомлення визначає і ступінь 

моральної кризи (хвороби), а далі й ступінь готовності протистояти їй, здатність 

змінити щось на краще, утвердити здорову мораль, збудувати нову етику. 

Звідси і своєрідність сучасного етичного існування людини у світі, що вимагає 

від кожного із нас максимальної віддачі у справі служіння істині Добра. Для того, 

аби  конструктивно протистояти сучасним різновидам зла, необхідно актуалізувати 



значення таких чеснот, як Правдивість, Мужність (відважність), Любов і 

Співстраждання. 

Узагальнюючи, можна сказати, що у сучасної етики, як і у будь-якої етики 

кризової доби, незважаючи на її фундаментальну, оціночно-нормативну, 

регулятивну всезагальність, є й своя особлива місія. Ця місія полягає в актуалізації 

завдань або функцій віталістського (їй належить виражати життя, сприяти його 

творенню і відтворенню), психотерапевтичного (лікувати добротою, любов’ю, 

співстражданням), герменевтичного ( у значенні розуміння іншого через 

спроможність поставити себе на місце іншого, буквально вжитись у світ та 

проблеми іншої людини ), діалогічного характеру. 

Тому надзвичайно важливим для нашого кризового сьогодення повинно  стати 

розуміння, що сучасна етика – це обов’язково комунікативна етика, “етика Між”; 

етика, що виходить із передумови розділеності (минуле і майбутнє; одне й інше) та  

етика, що поєднує (бо по суті природи все є єдиним). У такій етиці особливо 

важливими є утвердження цінностей Любові і Співстраждання. Бо, як писав один з 

родоначальників сучасної комунікативної етики С. К’єркегор, “…чого б не 

навчалось одне покоління в іншого, істинно людському воно не може навчитись у 

попереднього. У цьому відношенні кожне покоління розпочинає спочатку, і у нього 

немає жодного іншого завдання, відмінного від завдання попереднього покоління… 

Оце істинно людське є любов, у якій одне покоління досконало розуміє інше і 

розуміє саме себе…  ” [4, с. 110].  
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THE BOUNDARITY AS A PROBLEM OF MODERN 

PHILOSOPHICAL ETICS 

Tetyana Yaroshenko 

The attempt of philosophical analysis of boundarity phenomenon is examined in this 

article. The sense and essence of this phenomenon are substantiated together with its 

historical specific. The understanding of modern philosophical ethics and its problems 

through the methodological principle of boundarity are formulated in the article.  

Key words: boundarity, two-sole (two in one), paradox, crisis, conflict, gap, unity, 

communication, love. 
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