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КостянТЮІ СІГОВ

АФІНИ У КИЄВІ.

Книга "Нерозривна філософія" не може не викликати здиву
ван ня принай мні з трьох п ричин: 1) українською м овою нових
філ ософських книг, які були б варті уваги, взагалі небагато; 2)
навіть з першочергових зарубіжних "класиків " перекладено зовсім

обмаль; З) серед них не було ще ніколи й нікого з Афін, Христос
Яннарас

-

nе рший.

Появу саме цієї книги сьогодні у Києві не можна не визнати
ви ключно важливою.
ливість

-

Вона відкриває нам довгоочікувану мож

м ожливість відновлення філософії. А нам так складно

осмислювати виникнення, розрізняти "перед" та " після " , прига
дувати

n росту річ. Дуже довго

існував світ,

у якому не було

філософії. Чуду їі народження ми зобов'язані грекам. І з винятко
вими у сучасному світі свіжістю й сил ою Яннарас повертає нас до
сп рави своїх великих співгромадян. Серед незчисленних загибе
лей кул ьту р , крахів імперій , розривів традицій

здатним

-

він виявляється

віднайти нитку "нерозривної філософії ", що постійно

ви слизає.

Скільки разів, здавалося - назавжди , рвалася ця нитка . Здава
лося, вже не з'єднається в голові без інтелектуального силування
та істор ичних підтасовувань єдиний зв'язок між Афінською Ака
демією та Лікеєм,монастирями Візантії та євроnейськими універ

ситета ми. Та й наш тисячолітній топос ''Атени у Києві " - чи
говорить дещо про "справжні думки та справи " або тілью1 про
уявлюване та си мволіку? Хто теnер по суті , несучи відnо
відальність за кожне вимовлюване слово , спросує цей сумнів?
Христос Яннарас народився 1935 року в Афінах. У визнанні
краси та багатства "логосу" Яннараса об'єднуються німецькі , фра
цузькі та американські nерекладачі та читачі його книжок "Ерос
та особи сті сть", "Свобода моралі" , "Про відсутність та непіз
нава ність Бога н , .,Метафізика тіла ", "Криза nророцтва ", "Єдність
та істина Церкви ", "Розділи політичного богослов'я" , "Привілей
1

відчаю ", "Варіації на тему " Пісні Пісень " •
"Нерозр и вна філософія " Яннараса -

рідкісний у сучасному

св1т1 взірець вдалого nідручника або "вступу до філософії" . У nе

редмові до видання цієї книги у nерекладі французькою ( 1986)
• Передмова до юшги Х.Яннараса " Нерозривна філософія ", яка готується
до друку видаnнит.rrвом " Основи ".
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автор підкреслює й "елліністичний стиль". За плечима автора Школи політичних наук в
Афінах, роки викладання в університетах Женеви та Парижа ,

досвід професора філософії Вищої
виступи на численних

міжнародних кожресах від Каліфорнії до

2

Німеччини •
Над яким "розривом" в історії думки б'ється Яннарас?
Відnовідь може видатися несподіваною: над схизмою (розколом)
між Сходом та Заходом. Розділення християнського світу на дві
різні церковні традиції свідчило також про глибоку опозицію між

двома тлумаченнями бугтя , двома практиками життя , двома
"цивілізаціям и ".
На тлі цієї драми Яннарасу особливо важко показати
відсутність прірви там, де й давно звикли бачити: між філософією
та православ'ям. Між традицією, яка йде від досакратиків (VI ст.
до Р.Х.) та традицією , яка веде до св . Григорія Пзлами (XV ст.)
Сп равді , між афінськими Отцями Філософії та кападоккій сь
кими Отцями Церкви стався фуJ-Щаментальний зсув в уявленнях

пробугтята особистість , історію та свободу, але прірви не виник

ло - у цьому основна теза Яннараса. Наслідки іхньої зустрічі (й
забугтя про неї) простежено у книзі аж до часів Гайдеrтера та
Лака на.
У

грецькому

понятті

"ероса "

Яннарас

відтворює

вихідні

філософсьЮ та богословські значення. Для читача важливо протя
гом усієї книги не випускати з уваги цей основний значеннєвий

обрій , стикаючись у перекладі зі словами "любов", " кохання " .
Такі читацькі зусилля, по суті, і є першими конкретними кроками
у тому неосвоєному просторі , де між Києвом та Афінами не існує
розрив у.

Примітки
1

Див. два уривки з книги " Варіації на тему "Пісні Пісень'' у ~ ~ 8-9

"Україн сько го

Оглядача",

а також

ю1иrу

Х.Яннараса

" В ера

Церкви ",

М. ,

1992; та його допов ідь "Великий Инквизитор и рслитизация Церкви " в
" Ис~сстве .кин о", ~ 4 . 1994, c. L7- 19.
2 Див. зро6:1сний О. А. Седаковою огляд доnовіді Х.ЯЮІараса на конфе
р енції у Туrци з і , nри свяч еній LОО О-л ітгю Хрещення Рус і, у " Філософській
та со ціологі'Lній ду мці", М 1,

1991.

