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В.Ільїн∗ (м. Київ)  
 

ХРИСТИЯНСЬКА «ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЛЮБОВІ» 
(співмірність кордоцентричних концепцій 

Б.Паскаля і Г.Сковороди) 
 

 У тисячолітті, що наближається до кінця, світ підійшов до 
певного кардинального рубежу. Домінуюча цивілізація досягла піку 
могутності, ставши глобальною, але вона не переживає справжню 
катастрофу. Християнська культура, живе джерело цієї 
«суперцивілізації» послідовно поступається місцем новим реаліям, іншим 
формам організації свідомості, хоча історія в її сучасному розумінні 
тисячею ниток й пов’язана саме з нею. 
 У традиційному суспільстві людина фактично не володіє 
особистістю і свободою, її дії немовби заздалегідь визначені, тому й потік 
часу ілюзорний. З утвердженням в світі християнського світогляду 
з’явилось поняття ультимативної людської свободи, різко розширився 
горизонт історії, світ людей відчув сенс руху часу. 
 Але одночасно з’являється й можливість зловживання свободою, 
виникає горизонт «іншого гріхопадіння» як альтернативного кінця історії. 
Людина ризикує загубитися в привабливості своєї могутності, ставши 
насправді тінню власного буття. Успіх процесу підкорення природи 
поступово почав повертатися неприглядним, «зворотнім» боком: 
внутрішнім підкоренням людини природою, тотальною матеріалізацією її 
буття прагнень. На цьому ґрунті відбувається «вимивання» християнської 
свідомості, що стало підставою для глибинної трансмутації сучасного 
світу генезису економіки як головної ідеології часу. 
 Один із найбільш вірогідних виходів з цієї ситуації полягає у 
зверненні до тих цінностей, які були запропоновані представниками 

∗ Ільїн В.В. – кандидат філософських наук, доцент Київського державного 
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