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ЕТИКА НЕНАСИЛЛЯ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Досліджено поняття «глобалізація» і «ненасилля» та встановлено зв’язок між ними; проаналізовано
причини актуалізації принципу ненасилля в сучасному світі, серед яких основною постає можливість його
практичного застосування у різних сферах суспільного життя. З’ясовано потенціал принципу ненасилля у
розв’язанні глобалізаційних проблем людства (міжетнічних, міжнаціональних, міжнародних і
міжрелігійних конфліктів, екологічної кризи). Ключові слова: принцип ненасилля, глобалізація, глобальні
проблеми людства, ненасильницькі методи.

Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні процеси планетарного масштабу оцінюються
дослідниками і науковцями неоднозначно. Поширюються та закріплюються ідеали гуманізму,
стабільності, поширюються антивоєнні акції та миротворча діяльність. Але на цьому тлі
продовжують спалахувати міжнаціональні, міждержавні, міжрелігійні та інші конфлікти. Тому в
такій парадоксальній ситуації, на нашу думку, одним із можливих шляхів розв’язання сучасних
проблем, пов’язаних із процесом глобалізації, могло б стати закріплення принципу ненасилля.

Аналіз останніх досліджень. Пошук можливих шляхів розв’язання глобальних проблем
сучасності спонукав багатьох учених до ґрунтовних досліджень альтернативних принципів
людського буття, серед яких є принцип ненасилля. Такі науковці як А. Гусейнов [1],
Г. Дилигенський [2], В. Дудченко [3], А. Назаретян [6], В. Стьопін [7] звертають увагу саме на
ненасилля як альтернативу багатьом сучасним способам розв’язання міжнародних проблем і
відповідного ставлення до дійсності.

Так, російський етик А. Гусейнов, досліджуючи сучасний йому стан розвитку суспільства,
стверджує, що ненасилля варто розвивати, навіть абсолютизувати, поставивши його в основу
суспільних відносин як у внутрішній, так і у зовнішній політиці різних країн. Дослідник
стверджує, що процеси глобалізації можуть отримати моральну санкцію лише в тому випадку,
якщо вони будуть співвіднесені з діалогом культур, враховуючи різноманітність людського буття,
своєрідність традицій, моралі та вірувань [див.: 1, с. 251]. У свою чергу В. Стьопін підкреслює, що
заклики до ненасилля вмотивовані конкретним історичним досвідом. Практична частина ненасилля
підтверджує, що ця теорія не є ефемерною. На його думку, одна з глобальних проблем сучасності
полягає в тому, що людство «стає заручником зброї масового знищення, яку воно саме і створює» [7,
с. 104]. Люди створюють різні види захисту в прагненні до миру, бажаючи досягнення ненасилля у
світі, а в підсумку це призводить до зростання насильства. Сучасний світ настільки техногенний, що
лише ненасилля, на думку дослідника, може стати стратегією майбутнього.

Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми. Якщо уважно проаналізувати позиції
згаданих дослідників, то виявиться, що вони здебільшого звертали увагу на характеристику ненасилля,
співвідносячи його з проблемами свого часу. Проте саме неможливість остаточного подолання
існуючих глобальних проблем і постійна поява нових спонукають до перегляду застосування
принципу ненасилля та його дієвості в розв’язанні найактуальніших проблем сучасності.

Формулювання мети і постановка завдання. Метою статті є виявлення потенціалу
принципу ненасилля в контексті сучасних процесів глобалізації. Відповідно до поставленої мети
основні завдання статті такі:

- охарактеризувати поняття «глобалізація» і «ненасилля», з’ясувавши зв'язок між ними;
- виявити причини актуалізації принципу ненасилля в сучасному світі;
- розкрити потенціал принципу ненасилля в розв’язанні глобальних проблем людства.
Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалося, людство переживає процеси

глобалізації. Сьогодні термін «глобалізація» міцно увійшов у науковий обіг, міжнародні
документи і мову засобів масової інформації. Як і за будь-яким поняттям, за ним стоїть певна
реальність і процеси, що відбуваються у світі. В межах філософсько-методологічного дослідження
глобалізації А. Уткін дає таке визначення цього поняття: «Процес універсалізації, становлення
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єдиних для всієї планети Земля структур зв’язків і відносин у різних сферах життя суспільства» [8,
с. 96]. Так, глобалізація – це об’єктивний процес закономірного об’єднання всіх народів Землі в
єдину гомогенну систему «нового світового порядку». Ця система становить певну узагальнену
модель усього історичного досвіду людства.

Характеристика глобалізації не може бути однозначною, оскільки аналізуються досить
суперечливі процеси, в надрах яких визріває нова якість буття людства, формуються інакші умови
людського існування. Тому глобалізацію можна вважати важливим соціально-історичним викликом,
з яким пов’язані й нові загрози, які виникають перед лицем усієї планети [див.: 4, с. 355]. Саме з
глобалізацією пов’язані сьогодні й небезпека військових вторгнень, і тероризм, і сепаратизм, які
набувають варварських форм, і міжнародна злочинність, і найголовніше – збільшення економічного
розриву між різними регіонами планети, посилення напруженості, поглиблення соціальної
несправедливості тощо. Як бачимо, глобалізація як суспільне явище має діалектичну природу.

Виникнення глобальних викликів сучасності та пошук відповідей на них підштовхують до
подальших етико-філософських, соціологічних, політологічних і психоаналітичних досліджень.
Результатом таких досліджень має стати найглибше усвідомлення причин, характеру, можливих
наслідків дій, які визнані загрозою не лише для кожного народу, нації чи етнічної групи, а й для
окремої сім’ї та кожної людини. У таких дослідженнях ключовим є пошук альтернативних шляхів
розвитку задля уникнення будь-яких загроз існування. Одним із таких шляхів дослідники
називають принцип ненасилля.

У філософській літературі поняття «ненасилля» тлумачиться як етична категорія, а також
пов’язується переважно з релігійними доктринами, пацифістськими рухами і відповідними етико-
філософськими поглядами: «Ненасильство – морально-етичний принцип, одна із засадничих
соціальних цінностей, що утверджує відмову від спричинення шкоди (зла, болю, страждання)
іншим людям. Антиподом ненасильства є насильство. В основі філософії ненасильства лежить
заперечення брутальної сили як засобу досягнення цілей, підґрунтя влади й управління» [9, с. 417].

З огляду на сучасні тенденції розвитку світу (глобалізація господарської діяльності,
створення нового виду соціалізації, національна й етнічна дивергенція), ненасилля виявляється
інтенцією вселюдських інтересів і потреб. Так, В. Дудченко підкреслює, що цей принцип є
неодмінною передумовою соціальних зв’язків і нових форм комунікації. Вважається, що коли
головною потребою людей стає досягнення миру для свого виживання та повноцінної
життєдіяльності, то саме ненасилля стає ключовим чинником [див.: 3, с. 96].

Одна з причин актуальності принципу ненасилля в сучасному суспільстві криється в
можливості його практичного застосування. Саме на межі ХХ – ХХІ століть виникла можливість
спроектувати ідею ненасилля в практичну площину, вивести на рівень соціально-політичних
процесів. Ідея ненасилля – це певний етико-особистісний і соціальний проект, який включає не
лише завдання, а й конкретну технологію діяльності.

На думку А. Гусейнова, неможливо вважати випадковим той факт, що мислителі, завдяки
яким у ХХ столітті оформилася теорія ненасилля, були водночас видатними практиками
ненасильницької боротьби. Л. Толстой, М. Ганді, М.-Л. Кінг – відомі теоретики і практики
ненасильницької альтернативи. А. Гусейнов доходить висновку, що «теорію і практику ненасилля
можна правильно зрозумти лише в їхньому співвідношенні, завдяки чому теорія виявляє свої
емпіричні межі, предметний зміст, а практика – як свідомо культивована життєва настанова» [1,
с. 256]. Саме тому  практичне використання принципу ненасилля містить у собі той потенціал,
який допоможе в ситуації розв’язання глобальних проблем сучасності.

Наступну причину звертання до принципу ненасилля спровокувало виникнення глобальних
небезпек і усвідомлення їх руйнівних наслідків для всього людства. Ядерна, екологічна,
демографічна й антропологічна небезпеки поставили людство перед вибором: або воно
відмовиться від насилля, етики боротьби, або взагалі загине. Виходить так, що усвідомлення
доцільності, неодмінності виживання людства, тобто суто прагматична аргументація підводять
людство до потреби застосування ненасилля до етики довіри і співпраці.

А. Назаретян, аналізуючи сучасність, доходить висновку, що ненасилля еволюціонує.
Сьогодні суспільство, вважає науковець, рухається в бік зменшення насилля, незважаючи на
численні песимістичні прогнози. Тож у зв’язку зі складністю політичної ситуації та загостренням
зазначених конфліктів роль принципу ненасилля лише зростає [див.: 6, с. 89].



Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 77978

Актуалізація принципу ненасилля в сучасному суспільстві часто пояснюється тим, що його
застосування можливе не тільки стосовно окремої особистості чи групи людей, а й у
найрізноманітніших сферах суспільного життя. Ненасилля може бути дієвим у розв’язанні
конкретних проблем, які викликала глобалізація (міжнаціональні, міжрасові, міжконфесійні,
міждержавні конфлікти, екологічна криза, інформаційне насилля та ін.). Алгоритм його дії в
кожній ситуації може бути різним, тому треба дослідити можливість застосування принципу
ненасилля, аналізуючи конкретні проблеми сучасності та виявляючи його потенціал.

Особливо гостро в сучасному суспільстві стоїть питання врегулювання міжетнічних і
міжнаціональних відносин. Одним із варіантів розв’язання проблеми є застосування принципу
ненасилля. У міжетнічних і міжнаціональних відносинах спостерігається реалізація етносами
власних інтересів, і тому важливо в цьому випадку не завдати шкоди іншому народові, реалізуючи
свій потенціал, особливо етнічній меншині. Відмітною особливістю нечисленних народів є
передусім усвідомлення себе як автономного утворення, що перебуває під загрозою ущемлення
національної своєрідності, тому робиться великий акцент на збереженні своїх специфічних рис.

Г. Дилигенський визначає цілу низку важливих гуманістичних принципів, які сприятимуть
успішному розвитку міжетнічних і міжнаціональних відносин:

1. Відмова від насилля та примусу, які породжують відповідну реакцію.
2. Визнання прав і свобод людини найважливішою цінністю безвідносно до її національної

приналежності і, як наслідок, встановлення відносин рівності та братерства.
3. Готовність до мирного врегулювання суперечностей, участь третьої сторони в досягненні

компромісних рішень.
4. Розвиток економічного та культурного співробітництва між етнічними спільнотами [див.: 2, с. 8].

Усі ці принципи становлять етику міжнаціональних відносин, основою якої є принцип
ненасилля, що включає всі перелічені принципи. Тому задля уникнення міжетнічних і
міжнаціональних конфліктів потрібно вже в дошкільному віці розпочинати виховання такої етики.
Повага, розуміння, мир і співпраця – основні постулати вказаного принципу. Вони можуть стати
рушієм у подоланні міжетнічних і міжнаціональних суперечностей. Крім того, вже давно існують
алгоритми, які застосовували М. Ганді і М.-Л. Кінг для досягнення незалежності відповідно
індійського народу і темношкірого населення Америки. Вони так само дієві у згладжуванні
подібного роду конфліктів.

Так, принцип ненасилля вже давно почали використовувати на практиці, створюючи у
великих містах центри адаптації для мігрантів. Такі центри не лише допомагають самим мігрантам
зорієнтуватися на новому місці, а й готують місцевих жителів, налаштовуючи їх на толерантне
ставлення до приїжджих. До такого ж роду організацій можна віднести центри об’єднання діаспор,
у межах яких відбувається не лише спілкування людей різних національностей, а й збереження
традицій народів. У таких центрах і об’єднаннях завжди використовуються ненасильницькі
методики, навіть якщо така організація безпосередньо не проголошує ідеї ненасилля. Бо сама
практична діяльність з урегулювання та поліпшення міжетнічних і міжнаціональних відносин у
своїй основі пов’язана з принципом ненасилля.

Не менш складним видом відносин у сучасному світі є міжрелігійні стосунки. Релігійна
приналежність людей була важливим чинником суспільного життя в минулі часи, залишається
ним і сьогодні. Від цих відносин залежить стабільність суспільств, які відзначаються
різноманітністю конфесій та етнічних груп. Згода між релігіями – неодмінна умова збереження
миру та їхнього безпечногго існування.

Соціальна складність міжконфесійних відносин зумовлена тим, що кожна релігія культивує
свій світогляд як догматичний. Це створює підґрунтя для залучення релігій у міжетнічні та
міждержавні конфлікти. Перебільшення значущості своєї системи вірувань і бажання нав’язати її
іншим можуть призвести до насильницьких дій прити інших систем, а в крайніх формах – до війни
і тероризму. Незважаючи на те, що період «хрестових походів» давно минув, проблема
міжконфесійної терпимості й сьогодні залишається актуальною. Відносини мусульманського і
християнського світів напружені, серед віруючих поширюються такі явища як фарисейство,
обрядовість, фанатизм [див.: 4, с. 344].

Однак такий жорсткий, насильницький підхід свідчить або про недостатнє знання
ненасильницьких законів, які відомі більшості релігій (про них говорили Толстой, Ганді, Кінг і
багато інших гуманістів), або про невміння практичного використання цих законів.
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Ненасилля і вірність своїй релігії цілком можуть уживатися в діяльності однієї людини.
Свідченням цього є життя Кінга, який розробив цікаві та ефективні методики ненасилля, але до
кінця залишився вірним баптистській конфесії. Понад те, він зумів залучити до організованих
соціальних протестів людей різних поглядів і віросповідань. У 50–60-і рр. в США до страйкарів
приєдналися священики різних конфесій, а білі брали участь в акціях нарівні з темношкірими.

Отже, в суспільстві потрібно формувати віротерпимість через співпрацю та взаємодію
різних релігій. Особливо важливо, щоб віротерпимість пропагували їхні духовні лідери. Саме
культура поваги до інших релігій і буде виявом істинного ненасилля. І це не дивно, адже однією з
важливих функцій релігії в суспільстві є підтримка моралі, перешкоджання поширенню вбивств і
насилля. Так, в історії відомі спроби об’єднання людей різних релігійних поглядів (філософія
Всеєдності В. Соловйова, екуменізм і т. ін.).

Також важливу роль відіграють освіта й інформування про релігійні цінності, в тому числі
цінності ненасилля. Наприклад, сьогодні таке інформування може здійснюватись у процесі
вивчення курсу релігієзнавства, або світської етики у школах, або через систему релігійних
об’єднань певної конфесії.

Ненасиллю також відведене окреме місце у міжнародних відносинах. Будучи своєрідним
ідеалом таких відносин, ненасилля пропагує грамотно вибудуване дипломатичне спілкування і
відсутність воєн. Звичайно, повністю втілити його в реальне життя практично неможливо, але
можна максимально наблизитися до нього. Повага до інших держав, до їхніх інтересів – це те, на
чому будується діалог країн, а отже, й міжнародні відносини.

Недотримання згаданих принципів може призвести до конфліктів міжнародного рівня. Так,
Г. Дилигенський виокремлює декілька фаз розвитку подібного роду конфліктів.

Перша фаза – формування конфліктного ставлення протилежних сторін одна до одної.
Друга фаза – суб’єктивне визначення конфліктуючими сторонами своїх інтересів, цілей,

стратегій та форм боротьби для розв’язання суперечностей.
Третя фаза – залучення до конфлікту економічних, політичних, ідеологічних, психологічних,

моральних, правових, дипломатичних засобів, а також держав через блоки чи договори.
Четверта фаза – наростання боротьби до найгострішого політичного рівня – міжнародної

політичної кризи.
П’ята фаза – міжнародний збройний конфлікт [див.: 2, с. 5].
На будь-якій із вказаних фаз може розпочатись альтернативний процес розвитку, здатний

втілюватись у переговорний процес і сприяти послабленню й обмеженню конфлікту. Такою
альтернативою має стати ненасилля. Для успішного подолання конфліктів потрібні передусім
взаєморозуміння, взаємні вчинки і компроміси конфліктуючих сторін. Ефективне розв’язання
конфлікту зумовлене наявністю в кожної сторони позиції, що визнає компроміси, межі компромісних
поступок, характер і обсяг можливих взаємних компенсацій за ці вчинки. Конструктивний аналіз
конфліктної ситуації, пріоритет мирних шляхів розв’язання проблем і принципи мирного
співіснування («панча шила») – неодмінна основа будь-яких міждержавних відносин. Дипломатичні
підходи, продиктовані концепцією ненасилля, сприяють об’єктивній оцінці складних політичних
ситуацій і розв’язанню конфліктів, тому що в їх основі лежить прагнення поважати обидві сторони
конфлікту й детально прораховувати наслідки вчинків обох сторін для пошуку компромісу.

Дієвість принципу ненасилля спостерігається і в розв’язанні екологічних проблем. У XX
столітті людська цивілізація повністю оформилася в техногенну, смислом життя та розвитку якої є
виробництво матеріальних цінностей, матеріальних благ для споживання та використання їх
людиною. Понад те, вчені вчасно не прорахували, які небезпеки несуть нові винаходи, що
призвело до насилля над довкіллям. У підсумку людська діяльність привела нашу цивілізацію до
екологічних проблем, катастрофічних змін навколишнього середовища і клімату планети,
нерозв’язних при теперішньому устрої суспільства. Інакше кажучи, людство зіткнулося з
серйозною екологічною кризою як частиною системних потрясінь, які переживає сучасна
цивілізація. Пошуки принципово нових підходів до розв’язання цих проблем, зокрема проблеми
взаємодії «людина – природа», розпочалися на Заході ще на початку 70-х років представниками
Римського клубу. Ними було порушене питання про соціально-екологічне розуміння середовища,
сформульовано важливу світоглядну тезу про зміну типу відносин між людиною і середовищем її
проживання. Як одна з перспективних альтернативних концепцій обговорювалася концепція
ноосфери (сфери розуму), біля витоків якої стояв видатний український учений В. Вернадський.
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Ключовим стало створення такої взаємодії суспільства і природи, в межах якої розумна людська
діяльність має стати визначальним чинником розвитку.

Саме тому вчені М. Моїсеєв, А. Урсул і інші дійшли висновку, що головною рушійною
силою майбутньої екологічної революції має стати екологічна освіта, тому що лише по-
справжньому освічене та інтелігентне суспільство здатне вступити в епоху ноосфери і реалізувати
режим коеволюції природи і суспільства [див.: 5, с. 8]. Створення передової системи освіти є
ключовим етичним, екологічним і стратегічним завданням. «Поки існує настанова на неекологічну
освіту і недооцінка екологічного мислення, кожне нове покоління буде знову і знову намагатися
«привести екологію до ладу», не вміючи обрати біоадекватні цілі і засоби своєї діяльності» [5,
с. 9], – вважає професор М. Моїсеєв.

Основа розумного ставлення до природи та нового ноосферного мислення полягає у
принципі ненасилля. В. Стьопін і М. Моїсеєв наголошують на важливості повороту сучасного
світу до ненасильницьких цінностей, особливо щодо природи [див.: 5; 7]. Цей напрям можна
назвати екологією ненасилля. Тому задля уникнення екологічної катастрофи людство повинно
знайти шлях до зменшення насилля над природою. Потрібне формування екологічної культури як
на духовно-теоретичному, так і на практичному рівні.

Висновки і перспективи розвитку напряму дослідження. Підводячи підсумки, варто ще
раз наголосити на реалізації потенціалу принципу ненасилля в розв’язанні глобальних проблем
сучасності, спираючись на алгоритм його застосування:

1. Розуміння та виховання через освіту ненасильницьких принципів – гуманності, миру,
злагоди, любові, толерантності.

2. Створення ненасильницьких організацій та об’єднань людей.
3. Посилення та вдосконалення ненасильницьких методів розв’язання конфліктів на

державному рівні шляхом дипломатії та переговорів.
Отже, дослідження показало, що практика ненасилля веде до діалогу та співпраці, згладжує

конфлікти у міжнаціональних, міжрасових, міжнародних і міжрелігійних відносинах. Принцип
ненасилля постає інтенцією загальнолюдських інтересів і потреб.
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Summary
Sahanovska T. Ethics of Nonviolence in the Context of Modern Globalization Process. Modern processes

of globalization of planetary scale are measured by researchers and scientists ambiguous. On the one hand, fixed
ideals of humanism, stability, spread antiwar actions and peacekeeping. However, against the background of
continuing to flare up ethnic, interstate and interreligious conflicts. Therefore, in this paradoxical situation, one of
the possible solutions to contemporary problems related to globalization, would be to consolidate the principle of
nonviolence. Among philosophers we can name the following representatives of various branches of philosophical
thought, who analyzed different aspects of nonviolence: A. Huseynov, G. Dylyhenskyy, V. Dudchenko, A.
Nazaretian, V. Stepin and others. The article describes the concept of «globalization», «nonviolence» and the
connection between them; the reasons of mainstreaming the principle of nonviolence in the modern world, including
the main raises the possibility of practical application in various areas of public life; found potential principle of
nonviolence in resolving the problems of globalization (interethnic, interconfessional and international conflicts,
environmental crisis). Thus, the analysis showed that the practice of nonviolence leading to the dialogue and
cooperation, smoothing conflicts in interethnic, interracial, international and interconfessional relations. The
principle of nonviolence stands the intention of human interests and needs. Keywords: the principle of nonviolence,
globalization, global problems, nonviolent methods.

УДК 161.2+379.85
© Анатолій Данелюк

© Мирослав Мельничук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ukrasa_@ukr.net

ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИМІРИ ТУРИЗМУ

Осмислюється поняття «туризм» у філософському дискурсі. Автори аналізують два принципово
відмінні методологічні підходи дослідження туристичної діяльності – соціокультурний та екзистенційний.
Розкриваються сильні та слабкі сторони кожного з них. Простежується світоглядний взаємозв’язок
подорожування і філософування в контексті екзистенційного аналізу туризму, виявляється
трансформація сучасного стилю мандрівництва у взаємозв’язку з домінуванням цінностей суспільства
споживання. Особливу увагу зосереджено на взаємовідношенні туризму і дозвілля, з’ясовуються світоглядні
метаморфози ставлення людини до відпочинку в контексті понять «активність» і «пасивність».
З’ясовано, що сутністю мандрівки є сукупність неформалізованих моментів, які фіксуються в поняттях
«очікування», «бездіяльність», «порожнеча». Ключові слова: активність, бездіяльність, екзистенція,
дозвілля, пасивність, подорож, споглядання,  туризм, філософування.

Поняття «туризм» потрапило у фокус філософських досліджень відносно недавно, однак
практика філософського осмислення подорожі має багату історію. Незважаючи на те, що
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