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1. ЗУСТРІЧ — СЛОВО-ВІДГАДКА НАШОГО ЧАСУ 

 
Поняття зустрічі висувається на перший план у публічних, відкритих дискусіях 

останнього часу1. Це стосується будь-якої царини людського буття, а надто — 
педагогічної, де це поняття промовляють майже побожним тоном. Домінує такий 
підхід, неначе йдеться про щось новітнє; все це аж ніяк не сприяє розкриттю сутності 
означеного поняття. Проте це й насправді є ключовим словом нашого часу, що 
найвиразнішим чином виявляє його своєрідність. Нерідко говорять навіть про 
«інфляцію» цього поняття, бо воно просто  перетворюється  на  часто  вживане  
модне   слівце. 
 
1 Йдеться, насамперед, про праці М. Бубера, Г. Гвардіні, К. Льовіта, Н. Когартена та ін. 
______________________________________________________________________ 
Ommo Фрідріх БОЛЬНОВ народився в 1903 році у Геттінгені. Після захисту дисертації з фізики в Геттінгенському університеті Больнов 
залишається тут для вивчення філософії та педагогіки. Завдяки знайомству з працями популярних тоді німецьких філософів — Г. Ноля та 
Г. Міша — Больнов стає прихильником «філософії життя» В. Дільтея. Після закінчення своїх філософських студій у Геттінгені з 1931 
року працює в Інституті педагогіки у Фрайбурзі. З 1939 року — професор педагогіки Гессенського університету, згодом — професор 
філософії в університеті міста Майнца, а з 1958 — викладає філософію та педагогіку в Тюбінгенському університеті. Тут він пише свої 
найважливіші праці: «Новий захисток. Проблема подолання екзистенціалізму» (1959), «Людина і простір» (1963), «Мова і виховання» 
(1966), «Екзистенціальна філософія і педагогіка» (1969), «Філософія пізнання» (1970). В 1983 році виходить його відома двотомна праця 
«Студії з герменевтики». О. Ф. Больнов знаний також:, як член редколегії провідного німецького філософського журналу — «Zeitschrift für 
philosophische Forschung». 
Педагогіка завжди була другою, після філософії, пристрастю Больнова. Ця обставина пояснює цільову спрямованість його творчості, де 
філософські міркування звичайно слугували підставою для подальших розвідок у царині проблем виховання. Не випадково філософію 
Больнова часто називають «педагогічною антропологією» або «герменевтичною педагогікою». 
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Щоб уникнути подібної небезпеки, належить якомога глибше проникнути до його 
таємниць, що має стати на заваді недбалого його вжитку. 

Щоправда, таке дослідження [сутності поняття зустрічі] — завдання аж ніяк не 
просте й пов'язане з певними труднощами, адже слово «зустріч» аж ніяк не є мовним 
новоутворенням нашого часу, але належить до старих та усталених понять німецької 
мови й, отже, має загальновідоме, загальновживане значення. Одночасно в цьому 
втілені особливі потреби сучасності, пов'язані з її специфічними духовними 
зрушеннями, що надає поняттю надзвичайної вагомості. Також зауважимо, що 
сучасна конкретизація його значення можлива лише в загальноприйнятих межах, 
тобто сучасне розуміння цього слова вимагає дослідження його попереднього, 
традиційного вживання. 

Творення сучасного змісту поняття «зустріч» здійснювалося щонайменше у 
два етапи, які відрізняються один від одного за відмінностями у значеннях цього 
слова. З огляду на цю зміну значення, відтак, не варто запитувати, що означає 
поняття зустріч «загалом», «у собі». Доцільно лише досліджувати, що означає воно у 
певного автора, у тій чи тій духовній ситуації. Саме так ми й будемо тут запитувати 
про попередні значення цього слова, про те, що тоді впадало у вічі при його 
вживанні, стаючи глибинною основою сучасного значення. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
І філософське тлумачення проблем спілкування, комунікації, і наполегливі пошуки в інтерсуб'єктивних структурах буття притулку, 
«домівки» для сучасної людини, мали на меті не стільки подолання традиційного для екзистенціалізму дуалізму екзистенції та наявного 
буття, скільки побудову нової, життєздатної педагогічної теорії. Одним із результатів таких пошуків і стала знана всіма дослідниками 
творчості О. Ф. Больнова його праця «Екзистенціальна філософія та педагогіка. Спроба дослідження мінливих форм виховання». 
«Розмова» та «зустріч» — ці поняття у концепції Больнова є ключовими в описі процесу комунікації, в них найщільнішім чином пов'язані 
між собою моральні та педагогічні аспекти проблеми комунікації. Справжню ж. комунікацію відрізняє від усіх інших її форм те, що тут 
обговорюються засадничі, фундаментальні проблеми буття, підкреслює Больнов. «Екзистенціальна комунікація» є неможливою без 
розуміння, яке, у свою чергу, є підставою зустрічі. «Зустріч» Больнов називає «словом-відгадкою» нашого часу, засадничим поняттям 
своєї філософії та педагогічної теорії. Це, не в останню чергу, визначило наш вибір, коли в його фундаментальній праці «Екзистенціальна 
філософія і педагогіка» ми зупинилися саме на фрагменті під назвою «Зустріч». 
Переклад здійснено за виданням: Bollnow О. F. Existenzphilosophie und Pädagogik. (Versuch uber unstetige Formen der Erziehung). — Stuttgart: 
W. Kohlhammer Verlag, 1969. — S. 87— 101. 
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2. ПЕРШИЙ ПІДХІД ДО НОВІТНЬОГО ОСЯГНЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗУСТРІЧ 
 

Перша публічна з'ява цього поняття у друкованому вигляді повертає нас років 
на двадцять назад; вона пов'язана, насамперед, з ім'ям М. Бубера. Це він 
пристрасно виступив проти суто суб'єктивістських та ідеалістичних, орієнтованих на 
чисте Я, спрямувань тодішньої філософії і на противагу їм відзначив, що життя може 
відбуватися лише у спільноті, лише в істотному зв'язку з Ти. Адже «Ти» є для нього 
справжньою, самостійною реальністю, що аж ніяк не грунтується на Я, якраз у цьому 
сенсі він наголошує на «діалогічній», тобто суттєво пов'язаній з Ти, засаді життя. 
Саме для демонстрації особливості тієї дійсності, яка лежить за межами Я, Бубер і 
вводить поняття «зустріч». «Ти зустрічається з Я», —виходячи з цієї обставини, 
виголошує Бубер, можна зрозуміти, що таке життя: «Все справжнє життя — це 
зустріч»1. Тобто справжнє життя не можна зрозуміти як ізольовано існуюче 
переживання у сфері уособленого Я, адже воно грунтується на взаємозв'язку двох 
принципово рівноправних і, разом з тим, сильних реальностей, а саме — Я і Ти, і це з 
необхідністю є взаємопов'язаним процесом; коли Ти зустрічає Я, то і Я зустрічає Ти 
як якесь певне Ти. Саме у цій взаємопов'язаний зустрічі й полягає, за Бубером, 
життя. При цьому він звертається до слова зустріч тому, що воно є більш вдалим, ніж 
просто «розмова між»; воно наголошує на духовному зв'язку двох істотно не 
пов'язаних між собою реальностей. 

Бубер при цьому відрізняє світ життєздатного Ти від принципово іншого світу 
— світу Воно, під яким розуміється світ предметних, уречевлених зв'язків. Таким чи-
ном, він торує шлях для розширення змісту поняття зустрічі, надання останньому 
вирішального значення. В уречевленому світі Я перебуває у певних межах, і все, що 
відбувається з ним, можливе тільки в межах загального порядку. Зустріч же 
характеризується винятковістю: адже зустріти можна лише певне Ти, те, що зустрічає 
мене. Тому він наголошує: «Людина зустрічає серед того, що існує та відбувається, 
те, що стосується її, є істотним для неї... все інше не має сенсу». Він веде далі: 
«Зустріч не можна [штучно] організувати у світі, проте вона є ознакою існу- 
 
1   Buber M. Ich und Du. Köln, 1922. 
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вання порядку в ньому. Хоча вони й не пов'язані між собою, але зустріч відбувається 
завдяки зв'язку зі світом1. Цей світ [зустрічі], зауважує Бубер, не має зв'язку у про-
сторі й у часі, він не знає [фізично] організованого співіснування, але він зігрітий, 
осяяний зустріччю, кожна з яких є водночас і винятковою і зумовленою існуючою 
цілісністю світу. 

Зустріч Я з Ти може бути несподіваною, але не може бути зумовленою планом 
чи зовнішньою потребою. Цю подію ніхто не здатен завбачити, але вона є для 
людини по-справжньому щасливим досвідом, тому що лише так людина може 
віднайти себе і здійснити своє життя. Зрештою будь-яка зустріч — це подарунок для 
людини; кожна з них є, — як Бубер осмислює це поняття з релігійної точки зору, — 
милістю. Саме в такому розумінні він стверджує, що тільки милість, а не пошук 
допомагає Я зустріти Ти. Це почуття щастя та вдячності за подаровану зустріч є 
взагалі характерним для буберівського тлумачення та відрізняє його від пізнішого 
«екзистенціалістського» бачення. 

Після Бубера увести поняття зустріч у діалектичну теологію намагається 
Когартен. На його думку, це поняття уможливлює більш адекватне, аніж 
запропоноване ідеалізмом, розуміння бога та пов'язане з цим розуміння людини. 
Істотно, що воно також спрямоване проти традиційних класичних уявлень, які 
виходять з того, що людина здатна здійснити свою сутність за допомогою творчого 
розвитку власних внутрішніх можливостей. Але поняття зустрічі підкреслює ту 
обставину, що ніхто не може здійснити себе на самоті, а лише — в зустрічі з Ти. В 
цьому розумінні Когартен підкреслює: «Насправді я стаю сам собою не тому, що 
повертаюсь до своєї глибинної внутрішньої основи й у цій останній глибині відшукую 
бога — те, що має назву «бога в собі». Я стає собою єдино завдяки зустрічі з Ти»2. 
Таким чином, він висуває (на противагу ідеалістичним уявленням про розвиток 
власного я) принципово інші можливості здійснення Я в зустрічі: «Те, що дійсністю 
виявляється не розвиток Я, а зустріч Я і Ти, є вирішальним не лише для 
внутрішнього розвитку суб'єкта, але й для його зустрічі з Ти. Зустріч зумовлена 
передовсім не великими творчими можливостями Я, а самим Ти. Ця обставина не 
мала б такого вирішального значення, коли б Ти не було умовою зустрічі та її 
 
1   Ibid. S. 43. 
2   Coharten N. Dialektische Theologie. Stuttgart, 1934. S. 13. 
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вирішальним чинником»1. Маючи саме це на увазі, Когартен весь час наполягав на 
тому, що «зустріч людини з людиною є ядром людської екзистенції»2. При цьому 
зустріч — це щось зовсім інше, ніж лагідне, ніжне «злиття» душ. Це одночасно і 
відчуття «раптового переляку» від того, що інша людина є чужою для тебе, і 
усвідомлення того, що між «Я і Ти існує неприступна межа»3 і лише там, де ця межа 
зберігається, можлива справжня зустріч. 

Те, що обсяг поняття зустрічі швидко розширювався, пояснюється перш за все 
тим, що це відповідало глибокій потребі сучасності вийти за межі його звуженого 
суб'єктивістського тлумачення. 

Термінологічно осягнути означені зміни спробував уже К. Льовіт у своїй книзі 
«Індивід у спільноті людей» (1928)4, що тісно пов'язана з хайдеггерівською 
аналітикою людського буття (Dasein). Льовіт звертається до поняття зустрічі, щоб 
показати чим відрізняються одне від одного ставлення однієї людини до іншої та її 
відношення до неживих речей. Адже поняття зустріч дає можливість зрозуміти цю 
принципову різницю. В такому розумінні він підкреслює: «Я наштовхуюсь на 
предметний опір, але предмет може опиратися мені своїм протистоянням. Але Я не 
«зустрічаю» тут опору у власному значенні цього слова. Коли ж я зустрічаю іншу 
людину, то тут йдеться про одну людину з багатьох і насправді йдеться про «зустріч» 
в [усій] її «випадковості»5. «Випадковість» притаманна самій природі зустрічі, коли ми 
говоримо саме про зустріч між людьми, яку не можна передбачити чи просто 
організувати. Але одночасно необхідною характеристикою зустрічі є взаємність 
міжособових стосунків, в яких обидві сторони мають брати активну участь, і кожна із 
сторін може не лише не погоджуватися з іншою, але й стояти їй на заваді. Саме це 
дає змогу виразно зрозуміти, чому поняття зустрічі обмежується людською сферою; 
щось інше, наприклад, дерево, стверджує Льовіт, не може мене зустріти. 

На відміну від Бубера, він звертається до питання (важливого з огляду на 
подальший розвиток цього понят- 
 
1    Ibid. S. 38. 
2    Ibid. S. 96. 
3    Ibid. S. 31. 
4    Löwith  K.  Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. München, 1930. 
5    Ibid. S. 42. 
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тя) — чи є кожна зустріч з іншою людиною справжньою зустріччю? Бубер, який 
велику увагу приділяє проблемі трагізму людського буття, наполягає на тому, що 
одного разу відчуте, усвідомлене Ти не може постійно зберігати своє Ти-буття і з 
необхідністю знову перетворюється на Воно-буття. Льовіт також іноді наголошував 
на тому, що один із двох учасників може ставати на перешкоді зустрічі. Це 
підтверджує його точку зору про те, що зустріч є винятковою формою людського 
буття. 

Вже в тому ж таки 1928 році Гвардіні у його (опублікованій уперше в 1935 р.) 
статті «Засадничі положення теорії виховання»1 схарактеризував особливість 
теперішньої духовної ситуації, посилаючись на те, що всі її головні спрямування 
наштовхуються на поняття зустрічі. Поряд з тим Гвардіні висловлює сумнів щодо 
дієвості педагогіки, однобічно орієнтованої виключно на класичні уявлення про 
виховання. Він вважає, що такі уявлення втрачають, залишаючи за межами свого 
бачення найголовніше — той факт, що конкретна людина має справу з конкретними 
речами і перебуває у конкретній ситуації, яку вона мусить розуміти й долати. Тому, 
на думку Гвардіні, і є правомірним поняття зустрічі, яку він розуміє як зустріч людини 
з конкретною ситуацією. Обґрунтовуючи свою точку зору, він пише: «В зустрічі з 
конкретною ситуацією переді мною з'являється те, що може з'явитися лише тут. Я 
втілюється у своєму конкретному рішенні. Так здійснюється доля. Особа, саме особа 
як така, існує в конкретному, відповідальному, творчому факті зустрічі»2. Педагогіка, 
що випливає з цього, на відміну від зорієнтованої на індивідуальну досконалість 
[класичної] теорії виховання, грунтується на «вихованні людини з урахуванням її 
цілковитої конечності»3. На місце розгортання всіх людських сил у Гвардіні приходить 
«збереження» [людини] в конкретній ситуації. 

Таким чином, зустріч тут розуміється не як зіткнення з іншими людьми, а як 
зустріч із ситуацією. Байдуже, чи можемо ми цілком достеменно стверджувати у 
деякій ситуації, що ми зустріли дещо, адже ми можемо зустріти лише те, що вже має 
для нас якийсь сенс. І не так вже важливо, яким буде понятійне осягнення цього 
факту; вирішальним 
 
1   Guardini R. Grundlegung der Bildungslehre. Basel, 1935. 
2   Ibid. S. 33. 
3   Ibid. S. 35. 
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є в даному разі (саме це Гвардіні й витлумачує по-новому) екзистенційний характер 
зустрічі, якому дотичні поняття рішення, самоздійснення (Selbstwerdung) та 
збереження, що відповідають [характеру] конечності людського буття. Ці засадничі 
поняття спричинили значні зрушення в педагогіці та набули надзвичайної вагомості у 
подальшому розвитку поняття зустрічі. 

Поняття зустрічі вже у Гвардіні було спрямоване проти педагогічного 
суб'єктивізму, котрий тлумачив процес виховання як виховання окремої людини як 
суб'єкта переживань та вчинків; це поняття також мало на меті підкреслити значення 
та силу тієї реальності, яка протистоїть людині у процесі зустрічі. 

Окрім наведеного, поняття зустрічі має ще й інший смисл: зустріч можлива не 
лише з окремою людиною чи групою людей, а також з минулим, культурою, з 
поетичними образами та духовною реальністю взагалі. Це є також важливою 
проблемою навчання. Мало назвати дидактику «вченням про духовну зустріч 
поколінь чи про виховну зустріч підростаючого покоління з духовно-історичним 
світом»1, адже Літт говорив про це в певній духовній ситуації, а саме — коли панівні 
на той час політичні сили шукали в історії все тільки «схоже на себе», а стосунки з 
іншими народами ладні були тлумачити лише так, щоб обгрунтувати свою власну 
сутність у контексті «історичної зустрічі з іншими культурами»2. Та вистачить і цієї 
короткої згадки про подібні настановлення, бо подальший розвиток поняття зустрічі 
пішов у цілком іншому напрямі. 
 

3. ДРУГИЙ ПІДХІД ДО НОВІТНЬОГО ОСЯГНЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗУСТРІЧІ 
 

Нового, специфічного тлумачення поняття зустрічі набуло в публікаціях, що 
з'явилися після 1945 року, тобто після закінчення другої світової війни та знищення 
панування націонал-соціалізму. Означені обставини спричинили глибокі зрушення у 
тлумаченні цього поняття. Це рятівне слово з'являється за умов загального 
потрясіння, коли із зникненням старого режиму всі попередні ідеали стають 
проблематичними,   а  людина  потрапляє  у  непевність,   у 
 
1   Litt 77i. Mensch und Welt. Bonn, 1948. 
2   Ibid. S. 12. 
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ситуацію, позбавлену грунту. І зустріч стає тією достотністю, що може підтримати 
людину за будь-яких потрясінь. Але глибока відповідність цього слова потребам часу 
несе в собі небезпеку того, що модний слововжиток знову загубить його чітке 
розуміння в царині словесної невизначеності. Якимось дивним чином співіснують 
поглиблене уточнення цього поняття та нерозважливе розширення його змісту. 

І зовсім нелегко звести до якогось спільного знаменника все розмаїття нового 
вживання цього слова, тим більше, що саме в цей час ідеться не про певних окремих 
авторів, на яких ми могли б орієнтуватися, а здебільшого про дуже поширене 
анонімне і неусвідомлене його застосування. Так звані документальні його втілення 
— це, перш за все, духовно-історичні матеріали свого часу. 

Початок нового вживання слова «зустріч» ми виявляємо саме в теологічній 
сфері, що зумовлено, насамперед, впливом діалектичної теології. В означеній сфері 
багато говорять та пишуть про «зустріч з Богом» замість (характерних для 
попередніх часів) розмов про «релігійне переживання». Тепер «релігійне 
переживання» здається чимось невизначеним, таким, що приховує в собі небезпеку 
[своєрідної] невизначеності фантастики. І, навпаки, «зустріч з Богом» [немовби] 
говорить про те, що йдеться про реальність, на яку ми наштовхуємося. Вона аж ніяк 
не є чимось зручним для нас; це — дещо суворе й багатогранне, що покладає на 
людину свої невблаганні вимоги. Як точку зору католицизму можна навести, 
наприклад, лекції Штайнбюхельса про «Християнський спосіб життя»1. 

Цей суворий та вимогливий, у своєму глибинному сенсі екзистенціальний, 
характер релігійного поняття зустрічі набуває особливої виразності, коли ми 
говоримо або про зустріч з іншою людиною чи групою людей, або про зустріч з 
поетом чи його творами, або ж про зустріч з історичною епохою, наприклад, 
класичною античністю; це також підтверджується і щодо зустрічі з пейзажами або 
сферами дійсності взагалі, такими, наприклад, як техніка чи математика. Можна 
також, у дусі X. Куна, говорити про «зустріч з Ніщо» і «зустріч з буттям». У такий 
спосіб розширюється горизонт розуміння, в межах якого вживається це слово. 
Йдеться, зазвичай, про екзистенціальний його вимір, який 
 
1   Steinbücheis P. Die christliche Lebensweise. Heidelberg, 1946. 
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виступає [тут] на передній план. Хоча й виникає запитання: наскільки справедливо і 
взагалі припустимо так говорити? Екзистенційні виміри буття не випадково найбільш 
повно втілилися в екзистенціалізмі — вони мусили вирости і виросли з особливостей 
нашого часу. 

Цьому передувало також старе вживання поняття зустрічі, де вона 
тлумачилася в широкому значенні — як людське існування взагалі, що й стало 
підгрунтям нових тлумачень цього поняття. Однак вживання цього слова настільки 
широке, з його приводу написано стільки праць, що відтворити його розвиток майже 
неможливо. Тому я обмежуся лише парою найбільш істотних посилань. До них 
належить відома праця Гвардіні «Зустріч. Передумови структури буття»1 та чудова 
праця Бутендійкіса «До феноменології зустрічі»2, в якій дано опис самої події зустрічі, 
починаючи з міміки та жестів. 

К. Барт також влучно описує поняття зустрічі (всупереч його розширеному 
тлумаченню в Когартена): «Я існую — це дійсно так, але коли я мушу описувати цей 
факт, то виявляється, що я існую в зустрічі, вона є моїм першоджерелом, моєю 
домівкою, без неї унеможливився б увесь мій внутрішній світ. З самого початку моє 
власне буття істотно пов'язане з буттям Ти»3. Таким чином, коли він узагалі порівнює 
«спільне буття» із «зустріччю», а також говорить про чотири можливості «спільної 
мови» та бачення себе в очах іншого, коли він описує істотні складові зустрічі, то, 
зрештою, зустріч розуміється як утілення загального та істотного спів-буття людини з 
іншими людьми, суспільної (в значенні спільноти. — Л. С. ) природи людини, а не як 
особлива, виняткова (в екзистенційному розумінні) форма цього спів-буття. 
Відповідно, й Услер, котрий намагався спрямувати вказане поняття в річище 
фундаментальної онтології Хайдеггера, звертаючи увагу на конечність людського 
буття, зазначає, що в ситуації зустрічі [людське] буття (за допомоги слів чи поза 
ними) відчуває поклик Ти. Буття, яке чує цей поклик, втрачає орієнтири, не відає, що 
вчиняє. Адже цей поклик навертає його назад до свого власного буття, а зустріч 
знову розуміється у власне строгому сенсі. 
 
1 Guardini R. Die Begegnung. Ein Beitrag zur Struktur des Daseins // Freiheit, Gnade, Schicksal. Drei Kapitel zur Deutung des Daseins. Tübingen, 
1948. S. 40 — 60. 
2   Buytendijks N. Zur Phenomenologie der Begegnung. München, 1960. 
3    Barth K. Der Romerbrief. München, 1922. S. 120. 
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Багато загальних — тобто таких, що відрізняються від суто 
психотерапевтичного погляду на зустріч — положень можна знайти у книзі Ф. Шульца 
«Людина в зустрічі»1. Поряд із наповненими змістом головними формами людського 
буття та зустріччю у специфічно медичному [терапевтичному] значенні цього слова, 
він звертає увагу на зустріч як «психо-реактивний фактор розладу, якими можуть 
стати у житті людини доленосні нещасливі зустрічі». Важливим у нього є також 
положення про те, що зустріч відбувається не лише при перших взаємних контактах 
людей, але й на підставі попередніх, ще не змістовних, пустих стосунків, коли вони 
перетворюються на такі, що поступово набувають нового смислу. Е. Роттен узагалі 
розуміє «виховання як зустріч», при цьому він розрізняє сім різновидів зустрічі: 
зустріч духовних поривань дитини з живими елементами навколишнього світу, 
зустріч керівника з підлеглими, сильного зі слабким, зустріч між батьками, вчителями 
та дітьми за межами школи, зустріч людських внутрішніх сил із самою людиною, 
зустріч з поганим, зустріч з новим, зустріч зі створеним світом. При цьому він 
дивиться на проблему досить широко, і практично всі стосунки людини з 
навколишнім світом називає зустріччю. 

 
4. РІЗНИЦЯ МІЖ ДВОМА ТЛУМАЧЕННЯМИ ПОНЯТТЯ ЗУСТРІЧ 

 
Детальний розгляд змісту слова зустріч робить ще більш вражаючою ту 

обставину, що ми й подосі не знаємо, що ж, власне, стоїть за цим словом. Адже, 
незважаючи на всі розмови про зустріч, яких тепер чимало, на ретельне розрізнення 
форм зустрічі, звичайно не запитуються, що ж має означати це поняття взагалі. Це 
відбувається без огляду на те, що насправді ми маємо два різних поняття зустрічі — 
вузьке та широке, котрі іноді дублюються у сучасній мові нашого часу. Одне з них 
розуміє зустріч як душевний контакт між людьми, тобто [розуміє її] в широкому розу-
мінні цього слова. У вузькому ж його розумінні слово «зустріч» означає особливі, 
передовсім екзистенціальні стосунки людей між собою, поряд з якими існують також 
інші, але вони не мають екзистенційного смислу. Неясність тут 
 
1   Schulz F. Der Mensch in der Begegnung. Stuttgart, 1959. 
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випливає з відсутності принципового розрізнення обох значень даного слова; більше 
того — дуже часто їхні значення поплутуються. Іншими словами, важко вирізнити 
екзистенціальний момент зустрічі, якщо це слово вживається в його широкому 
розумінні, бо тоді вказаний відтінок з необхідністю зникає, і на роль зустрічі претенду-
ють (не завжди доречно) звичайні людські стосунки. 

Цю двозначність можна зменшити лише шляхом чіткого розмежування змісту 
поняття, задля чого потрібно чітко визначити, що, власне, ми розуміємо під поняттям 
зустріч у тому чи тому випадку і твердо та свідомо дотримуватися зробленої 
дефініції. Якщо обидві можливості будуть виважені, то стане можливим з усією 
певністю показати, що означає поняття зустрічі у його звуженому екзистенційному 
смислі1, і коли належить розуміти його більш широко: як контакт, знайомство, спільну 
дію та буття, стосунки та спільноту. Зустріч як така в точному значенні цього слова і є 
завжди й у чистому вигляді екзистенціальною зустріччю. Звернімося для 
підтвердження нашої думки до дефініції поняття зустрічі, яку дав Метцке ще в 1948 
році в його «Головних поняттях філософії». Він визначає зустріч як те особливе 
поняття, «яке з давніх часів вживалося філософською та теологічною думкою для 
означення зустрічі людини з дійсністю, з ядром її власного існування; воно робить 
людину свідомою того, що вона не може жити окремо від інших людей». Саме 
«зустріч» належить «у цьому розумінні до необхідних умов людського буття та 
становлення»2. 

 
5. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ЗУСТРІЧІ 

 
Будемо виходити з того, що спочатку потрібно мати строге визначення 

розглядуваного поняття, щоб потім запитувати про можливості його застосування в 
духовній і, особливо, в педагогічній сферах. При цьому спробуємо, наскільки це 
можливо, спертися на повсякденне вживання цього слова. Коли ми говоримо про 
зустріч з іншими людьми, то часто-густо вживаємо це слово як своєрідний образ: 
розуміємо душевний контакт як певну подію у просторі. Такий підхід є досить 
виправданим, бо звичайне 
 
 
1   Metzke Th. Handlexikon der Philosophie. Bonn, 1948. S. 15. 
2   Ibid. S. 21. 
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вживання слова «зустріч» здатне охоплювати й усі незвичайні ситуації. Ми говоримо, 
що два кораблі зустрічаються на своєму шляху, навіть тоді, коли вони рухаються у 
протилежному напрямі. Але наразі важливим є те, що вони рухаються. Коли ж 
ідеться про якусь нерухому річ, наприклад, маяк, то ми не говоримо про те, що 
корабель зустрічає його, а лише про те, що він пропливає повз нього. 

На підставі цих двох прикладів можна зробити подвійний висновок. По-перше, 
поняття «зустріч» (і це найяскравіше демонструє випадок з кораблем) завжди 
включає в себе «рух назустріч»: я наштовхуюсь на щось, що рухається проти мене. 
Інше найкращим чином демонструє зустріч двох людей на вулиці. Коли я з кимось 
домовляюсь, або шукаю когось, а потім знаходжу його, то в цьому випадку не можна 
говорити власне про зустріч. Я радше приходжу до когось, а не зустрічаю його. Адже 
зустріч — це те, що не залежить від моїх планів, а несподівано виникає переді мною, 
тобто є чимось несподіваним і непередбачу-ваним. У такий спосіб проявляється 
особливий характер дійсності. 

Надзвичайно показово, коли ми говоримо про зустріч у її власному, не 
банальному сенсі: про зустріч з іншою людиною, з Богом, з поезією і т. п. Зустріч є 
свідченням наштовхування людини на непередбачувану в ній самій реальність, яка є 
для неї доленосною та засадничо відрізняється від того, на що людина очікувала, 
змушує її по-новому орієнтуватися у світі. Таким чином, зустріч є насправді (в 
означеному розумінні непересічною подією, а з огляду на попередні визначення, 
досить тривожною подією, що виштовхує людину з її життєвої колії і спонукає до 
чогось нового. 

Так дається взнаки антиідеалістичний та анти-суб'єктивістський характер 
поняття «зустріч», адже вона не може відбуватися лише за внутрішніми законами 
людської особистості. Бо йдеться головним чином про деяку чужу реальність, на яку 
людина наштовхується та стійко витримує її натиск. Завжди маються на увазі дві 
реальності, що з усією силою зіштовхуються одна з одною. В такий спосіб зустріч 
виказує свою власну силу та невблаганність. Зустріч із дійсністю буквально 
«приголомшує» людину, бо уникнути, обминути її вже не можна. Колись, маючи на 
увазі давньогрецьку скульптуру Аполона, про таку [доленосну] зустріч найвлучнішим 
чином висловився Рільке: «Вона 
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мусить змінити життя кожного, хто її побачить». Людина мусить «змінити своє 
життя». Наразі надзвичайно важливим є те, що ніхто не говорить людині, що вона 
мусить робити і в якому саме напрямі змінювати своє життя. Хоча зустріч свідчить 
про достотність людини, адже зумовлює її нові задуми та кроки. Все це дає 
можливість осягнути екзистенціальний характер зустрічі. 

Зустріч є випробуванням для людини. її натиск прояснює, ким є людина 
насправді. І в цьому потрясінні людина мусить зберегти саму себе. Іншими словами, 
в зустрічі не просто дістає підтвердження деяка вже наявна в людині субстанція, а 
проявляється людина як така, сама по собі. Це внутрішнє осердя людини, яке ми 
назвемо самістю (Selbst) або екзистенцією, здійснюється не в самотині Я, а лише в 
зустрічі. Тільки в зустрічі з іншою людиною, з Ти, людина приходить до самої себе. 
Але, з іншого боку, зустріч — це надзвичайна, чужа та незнана сила, що оволодіває 
людиною; особливо це усвідомлюється тоді, коли людина намагається позбутися її й 
повернутися до свого узвичаєного життя. У зустрічі ми мусимо орієнтуватися лише на 
тих людей, хто дружньо ставиться до нас, адже джерело її можливості криється саме 
серед них. 

Риси зустрічі, які Гвардіні свого часу вважав надзвичайними, особливими, 
належать до її сутності. Тому можна говорити, що зустріч у точному значенні слова є 
екзистенціальною категорією. Лише там, де людина доторкується останнього осердя 
своєї особистості, відбувається подія, яку ми називаємо зустріччю. Цим вона 
відрізняється від інших подій людського життя, виступаючи вирішальною 
передумовою визначення внутрішнього становлення людини, а звідси — визначення 
поняття зустрічі як такої. 

Щоправда, сказане вище стосується, зазвичай, найбільш рафінованого 
випадку зустрічі — зустрічі з іншою людиною. Адже не кожен контакт, зіткнення 
людей між собою вже є зустріччю. Говорити про зустріч у власному розумінні 
можливо лише тоді, коли хтось або щось торкається глибинної суті людини, коли це 
порушує все ЇЇ попереднє життя з його планами і сподіваннями, коли для людини 
починається щось нове. Ця доленосна подія і є власне зустріччю. 

Непорозуміння іноді виникають тому, що в житті збігаються насправді суттєво 
різні речі: зустріч як така і пов'язаний з нею подальший план життя. Зустріч — це 
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несподівана подія (хоча іноді до неї й можна підготуватися),   що   вражає  людину   
як   блискавка  і,   як  ми   вже зауважували, порушує самі підвалини її життя. Зустріч 
– це подія, яка сама по собі не має чіткого часового виміру. Однак вона може бути 
плідною досить тривалий час, як наприклад, любов та дружба, чи як стосунки 
вчителя та учня і т. ін. Підставою для глибоких стосунків може бути й ненависть. 
Зустріч може спочатку пригноблювати людину перехоплювати їй дух. На грунті 
[життя після] зустрічі (що також відрізняється від зустрічі у власному розумінні) може 
виростати те щасливе ставлення до інших, яке Бубер з глибокою вдячністю [до його 
наявності в житті], назвав ласкою.         
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