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Толерантність без кордонів і меж 
У статті розглядається соціалізуючий потенціал толерантності, який сприятиме 

політичній свідомості суспільства, вмінню жити в гармонії з собою і навколишнім світом. 
 
The article deals with socialized potential of tolerance which promote the political consciousness of 

the society, ability of living in harmony with yourself and neighboring world. 

Х ХІ століття... Сучасний світ, що 
характеризується глобалізацією 
е к оном і к и  і  з р о с т аючою 
мобільністю, швидким розвитком 

комунікації, інтеграції та взаємозалежності, 
великомасштабними міграційними процесами і 
переміщенням населення, урбанізацією і 
трансформуванням соціальних моделей. 
Ескалація нетерпи-мості та розбрату 
потенційно загрожує всім регіонам. Війни на 
міжрелігійній та між-національній основі, 
міжнародний тероризм.... Від такої загрози 
неможливо відмежуватися національними 
кордонами, тому що вона має глобальний 
характер. 
У Статуті Організації Об’єднаних Націй 

зазначається: “Ми, народи Об’єднаних Націй, 
сповнені рішучості врятувати прийдешні 
покоління від лиха війни... знову утвердити 
віру в основні права людини, в гідність та 
цінність людської особистості... і з цією метою 
виявляти терпимість жити разом, у мирі один з 
одним як добрі сусіди”. 
Загальна Декларація прав людини про-

голошує, що “кожна людина має право на 
свободу думки, совісті та віросповідання” (ст. 
19) ,  що  “освіта  повинна  сприяти 
взаєморозумінню, толерантності та дружбі між 
усіма народами, расовими і релігійними 
групами” (ст. 26). 
Генеральна конференція ЮНЕСКО в рамках 

проголошеного ООН Року толерантності 
прийняла Декларацію принципів толерантності, 
де особлива увага звертається на обов’язок 
країн-членів розвивати та забезпечувати повагу 
прав людини та основних свобод для всіх без 
винятку, незалежно від їхньої раси, статі, мови, 

на-ціональної належності, релігії або стану 
здоров’я, і боротися з проявами нетерпимості, 
зробити все необхідне для утвердження ідеалів 
толерантності в суспільстві, оскільки 
толерантність є не тільки важливим принципом, а 
й необхідною умовою миру та соціально-
економічного розвитку всіх народів [1]. 
Виходячи із Декларації принципів то-

лерантності, толерантність означає поважання, 
сприймання та розуміння багатого різноманіття 
культур нашого світу, форм самовираження 
людської особистості [2]. 
Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не 

лише моральний обов’язок, а й політична та 
правова потреба. Толерантність – це не поступка, 
поблажливість чи потурання. Це, передусім, 
активна позиція, що формується на основі 
визнання універсальних прав та основних свобод 
людини. Толерантність у жодному разі не може 
бути виправданням посяганню на ці основні 
цінності. 
Виявлення толерантності не означає терпимого 

ставлення до соціальної несправедливості, 
відмови від своїх або прийняття чужих 
переконань. Це означає, що кожен може 
дотримуватись своїх переконань і визнає таке ж 
право за іншими. Це свідчить про визнання того, 
що люди за природою своєю відрізняються 
зовнішнім виглядом, становищем, мовою, 
поведінкою і мають право жити в мирі та 
зберігати свою індивідуальність. Це також 
означає, що погляди однієї людини не можуть 
бути нав’язані іншим. Без толерантності не може 
бути миру, а без миру неможливі розвиток і 
демократія. 
Толерантність необхідна у взаєминах між 

окремими особами, в сім’ї та у громаді. У школах, 
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університетах та осередках неформальної освіти, 
вдома і на роботі необхідно формувати атмосферу 
толерантності, стосунки відкритості, уважність 
один до одного та почуття солідарності.  
Також політична толерантність виявляється у 

політичних ставленнях і формах соціальної 
поведінки, які забезпечують зв’язок і взаємодію 
різних, відмінних один від одного, суб’єктів 
політики. Питання про межі політичної 
толерантності може стосуватися лише певних 
дій, але ніяк не думок суб’єктів політики. 
Політичну толерантність можна розглядати як 
соціально-психологічний механізм, що 
визначає якісні параметри системи ставлень 
особистості (до себе, інших, політичної 
системи, інститутів влади, політичного світу), 
що й дає підстави розглядати її як один із 
вимірів політичної культури особистості, 
насамперед молоді. 
Толерантність у ставленні громадянина до 

самого себе виявляється в усвідомленні 
значущості свого місця і ролі в системі 
політичних взаємодій, власного права висувати 
вимоги до інститутів влади і контролювати 
їхню діяльність; переконаності у своїй 
спроможності впливати на політичне життя, 
здійснити компетентний політичний вибір і 
нести відповідальність за його наслідки; у 
своєму праві на ідентифікацію з тією чи іншою 
політичною силою (ідеологією), праві 
обстоювати свої політичні погляди у будь-яких 
владних інстанціях, в прагненні бути вільним у 
виборі своїх життєвих цілей та їх реалізації. 
Толерантне ставлення до інших людей – це, 

насамперед, відчуття спільних з іншими 
людьми цінностей, принципів історії, 
життєвого шляху, розуміння необхідності 
іншого, відмінностей і особливостей як 
моментів цілого, повага до їхнього права бути 
вільними у виборі своїх життєвих цілей та їх 
реалізації, визнання права інших на 
опозиційність власним переконанням та 
готовність до спільного вирішення політичних 
проблем; довіра, доброзичливість, відмова від 
претензій на абсолютну і остаточну істину і 
прагнення зрозуміти мотиви вчинків і 
очікування Інших, прийняття відповідальності 
за дотримання політичних прав інших (людей, 
груп, політичних сил, національних меншин 
тощо) і активність у їх обстоюванні. 
Показниками толерантного ставлення до 

політичної системи виступають сприйняття 
політичного життя як позитивного цілого, 
прийняття як природного і закономірного 
існування різних і навіть протилежних 
політичних уподобань та переконань, визнання 
рівних прав опозиції на висловлювання своєї 
думки з усіх питань політичного життя, повага 
до фундаментальних конституційних цінностей 
і принципів. 
Толерантне ставлення до інститутів влади 

виявлятиметься у прийнятті влади, лояльному 
ставленні до її інституцій, осмисленому 
скептицизмі і критичності в оцінці роботи 
владних структур та діяльності політичних сил. 
Толерантне ставлення до світу – це, 

насамперед, усвідомлення глобального 
значення  дотримання  прав  людини , 
природності і необхідності політичної 
різноманітності світу, прагнення до збереження 
миру, світового порядку. 
Серед особистісних чинників, які сприяють 

формуванню толерантності, основними є 
сприйняття суспільного життя як позитивного 
цілого, розуміння необхідності Іншого, 
відмінностей і особливостей як моментів 
цілого; відмова від претензій на абсолютну і 
остаточну істину, потреба у самовираженні, 
здатність до відповідальної поведінки, 
відкритість, почуття власної гідності, прагнення 
до компромісу, осмислений скептицизм. До 
толерантних ставлень більшою мірою схильні 
ті, хто почуває себе захищеним, готовим до 
розв’язання критичної ситуації у разі її 
виникнення. Відповідальність, впевненість у 
здатності впливати на власну долю, орієнтація 
на себе, а не на авторитети, стримане ставлення 
до суспільних ієрархій і оцінка оточуючих за 
їхніми особистими достоїнствами – риси 
толерантної особистості. Засвоєнню моделей 
толерантної поведінки сприяють також 
здатність до симпатії, почуття гумору, вміння 
посміятися над собою, критична оцінка власних 
здобутків і адекватне ставлення до своїх 
недоліків. 
Толерантні політичні взаємини мають свій 

мовний спосіб вираження. Зусилля мають бути 
спрямовані на заміну словника тоталітарного 
типу (основними одиницями якого є 
ідеологеми, міфологеми та апологетичні 
рефлексії), відродження орієнтації на систему 
традиційних цінностей, трансформацію 
ідеологем в культуреми, деміфологізацію. 
Центральною в аналізі толерантних взаємин є 
категорія діалогу [3]. 
Виховання в дусі толерантності починається 

з прищеплення людям знань про їхні права і 
свободи з метою забезпечення їх реалізації та 
зміцнення прагнення кожного до захисту прав 
інших.  
Втілення в життя гуманістичних ідей 

милосердя, прав людини, людської гідності й 
громадянської відповідальності є нині не тільки 
бажаним із суто етичних міркувань, а й, прямо 
кажучи, необхідним для прогресу і самого 
виживання людства.  
У житті не існує нічого важливішого, ніж 

захист і обстоювання власного самовиявлення, 
самоствердження і репрезентації себе як 
людини, особистості, тобто носія та поборника 
культури. Це дає підставу говорити про 
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толерантність до чужих думок, вірувань і 
доречних  форм  поведінки  як  про 
фундаментальну ознаку культури та цивілізації. 
Саме тому, певно, загальний історичний поступ 
людств а  харак т ери зує т ь с я  певним 
нівелюванням у людських стосунках етнічних, 
расових, політичних, релігійних чи будь-яких 
світоглядних  відмінностей ,  швидше , 
переведенням усього цього у площину 
комунікативної культури, правової регуляції та 
морально-етнічної саморегуляції. 
Чому  толерантність  є  сутнісним 

компонентом загальнолюдського поступку? Що 
треба зробити, щоб люди могли брати і реально 
брали участь у демократичних процесах і 
розглядали їх як життєво важливе для себе 
завдання? Що треба зробити, щоб краще 
підготуватися до життя в суспільстві із 
багатоманітною культурою та зі ймовірними 
світоглядними суперечками і конфліктами? Як 
їх можливо владнати за умови існування різних 
традицій, релігій, культур? Словом, що варто 
зробити, аби принцип права кожної людини 
розвивався та був реалізований повною мірою. 
Такий далеко не повний перелік запитань, 

осмислення яких стосується з’ясування 
з л о б о д е н н о г о  д л я  у к о р і н е н н я 
суспільствознавчої теорії та практики. Однак їх, 
поза сумнівом, досить, щоб відтінити роль 
толерантності у творенні суспільства, яке 
позбавить Україну від духу ненависті та 
нетерпимості ,  жорстких  конфліктних 
протистоянь. Бо зміст їх зав’язується на 
творенні відкритого, плюралістичного 
суспільства із прозорості людських стосунків, із 
обстоюванням у ньому ідеалів рівності, 
свободи, без яких немислима демократія та 
цивілізованість. 
У лексиці вітчизняних інтелектуалів постійно, а 

у мові широкого людського загалу дедалі частіше 
фігурує сьогодні слово “толерантність”.  
Зауважмо, років п’ятнадцять тому до терміна  

“толерантність” не вдавалися. Не було його, до 
речі, навіть у спеціальних довідникових 
виданнях. Чому? Бо у свідомості колишніх 
наших вождів і ідеологів толерантність 
ототожнювалася з лібералізмом, конформізмом, 
соціальною в’ялістю, кволістю. І мислилося 
воно не інакше як протидія революційності, 
саботування непримиренності до класових 
ворогів та іновірців, словом, як духовна 
дестаб іл ізація  соціуму ,  руйнування 
далекосяжної політики, яка, мовляв, 
обертається для соціуму і для будь-кого на 
суцільне благо. 
Нинішнє дистанціювання України від 

тоталітаризму і поява у мові наших 
співвітчизників слова “толерантність” є явищем 
однопорядковим. Його основа – крах 
комунізму, з чим пов’язане духовне прозріння 
українського соціуму, прагнення людей до 

д е м о к р а т и з а ц і ї ,  п о м ’ я к ш е н н я 
найрізноманітніших відносин і стосунків. А 
задля цього ще треба в Україні створити 
державницьку ідеологію, владі подбати 
належним чином про довіру до себе з боку 
народу, а отже, про відкритість суспільного 
буття, доброзичливість, повагу до людини [4]. 
Отже, толерантність – це не данина моді, а 

умова та запорука докорінних соціокультурних 
з р у ш е н ь ,  д о р у ч е н н я  д о  р и т м у 
загальноцивілізаційного поступу. Щоб краще 
пересвідчитися в цьому, з’ясуємо природу тих 
ідей толерантності, які позначені особливою 
історичною значущістю, а отже, й актуальним 
звучанням. 
Кардинальні ідеї толерантності, неприйняття 

ворожнечі й агресії, добровільне визначення і 
повага до інтересів, переконань, традицій і 
вірувань інших людей, навіть протилежних, 
якщо вони не обмежують їх права та свободи, 
вкорінювалися в людську свідомість поступово. 
Практично кожне покоління людей до певної 
міри пов’язане з цим явищем. А якщо виходити 
з функціонального призначення толерантності – 
гуманізації буттєвості, – то сумнівів щодо цього 
не повинно бути. Звісно, відмінності 
історичного характеру тут присутні, але вони 
природні та закономірні. 
За доби родоплемінного суспільства, коли 

люди вперше почали розрізняти своїх і чужих, 
норма “не убий” поширювалась, як відомо, не 
на всіх людей, а виключно на одноплемінників. 
Щодо правил співжиття всередині племені, то 
на їх охороні стояли жорсткі репресивні 
санкції. Тому толерантність виявляє себе на той 
час у вкрай “слабкій формі, фактично як 
вимушеність терпіти всілякі обмеження без 
спроб змінити існуючу несправедливість, яка 
часто навіть не усвідомлювалася, а 
сприймалася як споконвічний і незмінний 
порядок”. 
Жахливе безправ’я рабів – факт, також добре 

відомий кожному ще з шкільних підручників 
історії. Проте в добу рабовласницького ладу 
з’являються ідеї, які варто віднести до числа 
особливо важливих з погляду подальшого і 
довготривалого формування завершеного 
уявлення про толерантність. Це, передусім, ідея 
“вселюдності” та “єдності” у множині”. Вони, 
безсумнівно, стали надбанням не лише 
грецької, а й філософської думки загалом [5]. 
ХІХ століття позначено подальшим 

ускладненням соціокультурної буттєвості, а 
толерантність тепер постає як вираз свободи, 
здатності людини до продуманого самостійного 
вибору між альтернативами поведінки. 
Словом, за своїми смисловими відтінками 

уявлення толерантності є історично мінливим, 
тобто воно еволюціонує та характеризується 
поглибленим своїм наповненням. 
З головними ідеями толерантності нашого 



 99 

 

Випуск 31. Політичні науки 

сьогодення, точніше, з тим, чого раніше в ній 
не було та не могло бути, навряд чи можна 
розібратися, не зваживши на дві такі обставини:  
∇ Перша стосується загального наслідку 

історії ХХ століття, який зводиться ось до 
чого: мир на Землі має ґрунтуватися на 
моралі та моральній солідарності всього 
світового людського загалу. Саме до такої 
глибоко гуманістичної за своєю сутністю 
ідеї дійшло людство після двох світових 
воєн і геноцидів, які забрали з собою 
десятки мільйонів невинно убієнних. Тобто 
абсурдність подальшого врегулювання 
конфліктів із допомогою зброї та 
неприйняття нетерпимості до інакомислячих 
є нині фактом незаперечно доконаним. 
Рішуче засудила історія ХХ століття расову і 

національну  ворожнечу, міжнародний 
тероризм, дискримінацію в галузі освіти; а ще – 
довела виняткову значущість правової 
нормалізації та регуляції міжнародних 
відносин. Цим, власне, переймається нині ООН 
і різноманітні її структурні підрозділи. Минуле 
століття пришвидшило вислизання людства зі 
світу військових протистоянь, нетерпимостей, 
зав’язаних на існуванні певних відмінностей. 
Головну ставку щодо цього було зроблено на 
введення людських протистоянь у русло 
міжнародного права, тобто кремації культури. 
Значущість усього цього для гуманізації 

загально цивілізаційного поступу доволі 
велика. Звертаємось знов до Деклараціі 
принципів толерантності ЮНЕСКО від 16 
листопада 1995 року. За змістом вона фокусує 
раніше вже означене, а отже передає по суті сам 
дух нашої епохи, позначений завданнями 
викорінення з життя різноманітних форм 
нетерпимостей. Щодо безпосередніх кроків у 
цьому плані, то вони зводяться за вимогами 
ЮНЕСКО до створення в країнах світового 
співтовариства належної законодавчої бази; до 
неухильного дотримання державними органами 
відповідних  судово-процесуальних  та 
адміністративних норм; до захисту тих, хто 
перебуває у несприятливих соціальних та 
економічних умовах; до ви-ховання молоді і 
людського загалу в дусі толерантності тощо. 
∇ Друга  обставина ,  яка  зумовлює 

пом’якшення  людських  стосунків , 
стосується питань побудови світовим 
співтовариством нової для себе історичної 
доби, яка пов’язана, як відомо, з процесами 
глобалізації, безмежним розширенням 
кордонів співробітництва, радше з виходом 
їх далеко за географічні межі. Саме тому 
вони і набувають транс-національного 
характеру [6]. 
Підґрунтя всього цього – матеріалізація 

здобутків науки і техніки, знаковим виявом 
яких є Інтернет та мобільний зв’язок. Їх 

наявність є основою для прискорення 
співробітництва. Адже подолання відстані між 
людьми – це вже не проблема. Тому, власне, 
сучасний світ перетворюється на світ 
нематеріальних активів. Звідси, до речі, й 
актуалізація проблем людини, освіти, культури, 
а отже, зростає значущість довіри і злагоди, 
зміцнення національного і міжнародного 
співробітництва. 
Нагадаємо: підкорення людиною природи і 

цивілізація століттями йшли пліч-о-пліч. Нині 
ця ситуація істотно змінилася. Природа не в 
змозі терпіти подальше зухвале паплюження. 
Наслідок цього – загроза зникнення не лише 
природи, а й людини як такої. Тому спільний 
порятунок тут один – налагодження екологічної 
співпраці між людьми, творення, так би мовити, 
планетарного соціуму, спроможного відвернути 
мегазагрозу. 
Звідси випливає важливість піднесення 

моральності людини, життєвої переорієнтації так, 
щоб рука могутності людини “тут” і “тепер” (яка 
вже стосується теорії) піднеслася силою дії другої 
руки, тобто знаннями з царини передбачень. За 
такою логікою етика Нової доби має обов’язково 
бути істотно збагаченою. А це значить, що 
“належне”, “нормальне” й “ідеальне”, які 
нещодавно розумілися як си-ноніми, повинні бути 
прочитаними під кутом нового бачення світу. 
З нинішнього етико-філософського погляду, 

присутність людини у світі – це не просто 
справа данини. Вона зумовлює собою факт, 
обов’язок, який полягає у тому, щоб 
забезпечити для майбутнього  першу 
передумову всіх обов’язків, а саме – наявність 
буття тих, хто тільки претен-дує на моральний 
універсум у фізичному світі, а відтак зберегти 
неушкодженим світ. 
Ось чому зараз світ потребує оновленої теорії 

відповідальності, яка, в нашому розумінні, може 
бути створена і розбудована лише з акцентацією 
на толерантність. Бо, власне, толерантність стає 
камертоном до встановлення могутності людини, 
бо “зав’язується” на співробітництві, а отже, на 
спільному використанні набутків науки та техніки 
заради торування шляху до спільного блага. 
Вектор такої теорії в Україні – наукове створення 
стратегії модернізації нашої буттєвості. У ній 
толерантність має постати як стала здатність 
людини випробувати себе на духовну зрілість, 
радше, на спроможність визнавати себе та інших 
людиною. Це, власне, робить і засвідчить її як 
сегмент соціуму, який вказує на визначальний 
настрій всезагального знання, зорієнтований на 
нівелювання поділу людей за будь-якими 
ознаками. 
Подані раніше судження, гадаю, прояснюють 

якоюсь мірою факт історичності природи 
толерантності. Це, кажучи словами О. Потебні, – 
апераціпція, тобто сутнісні штрихи, безвідносно 
яких  важко  скласти  уявлення  про 
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суспільствознавче поняття, тобто згусток думок, 
видобутих в особливий спосіб із соціального 
досвіду та соціальної практики. Останнє, між 
іншим, дозволяє говорити про толерантність як 
момент дійсності або як про камертон, що задає 
тональність звучання гуманізму в буттєвості. 
Наразі в науковій літературі існують різні 

підходи до визначення та тлумачення 
толерантності. Можна вести, приміром, мову про 
соціо- та персоногенетичний, політологічний, 
релігієзнавчий, психологічний, педагогічний та 
інші зрізи її розуміння. І це аж ніяк не випадково. 
Бо суспільствознавче поняття у своєму розумінні 
вже само по собі є проблемним. Прояснення 
стосується бачення суспільного життя як 
торування позитивної цілісності. Головне в ньому 
– утвердження права народів і кожної людини не 
просто виживати, а мати повноцінне життя. 
Сприяють цьому, як відомо, знання, відкритість, 
спілкування та свобода думки, совість і 
переконання. 
У  згаданій  Деклараці ї  ЮНЕСКО 

толерантність визначається як єдність у 
різноманітті. І зроблено це з наголосом на тому, 
що вона є не тільки моральним обов’язком, а й 
політичною та правовою потребою, дієвим 
засобом уможливлення миру. Просто кажучи, 
вона трактується як активна позиція, що 
формує соціум на підставі визнання 
універсальних прав та основних свобод 
людини. Тому толерантність передбачає 
відмову від догматизму і абсолютизму. Замість 
цього вона утверджує норми, фіксовані 
міжнародно-правовими актами в сфері прав 
людини [2]. 
Тепер повернемося до згадуваного раніше 

різночитання толерантності. Показовим щодо 
цього є міжнародні конференції, проведені у 
Вільнюсі та Харкові наприкінці 90-х років 
задля осмислення толерантності як предмета 
дослідження .  Їх  учасники  подавали 
толерантність як повагу до автономії, “основи 
свободи”, “здоровий глузд”, “етичне обмеження 
концептуальної нетерпимості”, “спосіб 
мислення”, “свідому поступливість”, яка 
опосередковано виступає через правові та 
моральні норми тощо. 
Привертаю увагу ще й до такого. В літературі 

толерантність розуміється як форма непрямого 
самоутвердження, новий модус взаємодії з 
чужою людиною. І це слушно. Бо нещодавно в 
м а с о в і й  с в і д о м о с т і  н а п о л е г л и в о 
утверджувалася концепція типу: я ні з ким і не 
проти них, але хай вони будуть. Зустрічається 
також тлумачення толерантності як подвійної 
ментальності. Бо без компромісів немислимо 
вирішити безліч гострих проблем буттєвості. А 
толерантність у таких випадках забезпечує 
“стикування” їх там, де справа не вирішується 
швидко, одразу, наскоками.  

Суспільство має безпосереднє відношення до 
таких найважливіших світоглядних категорій, 
як менталітет і тоталітарність. Більше того, 
суспільство здатне активно й цілеспрямовано 
формувати менталітет толерантності. 
У зв’язку із цим можна затверджувати, що 

виховання толерантності в людських 
відносинах ,  формування  менталітету 
толерантності є найважливішою стратегічною 
задачею утворення в XXI столітті. 
Рано чи пізно, але прийде, не може не прийти 

масове усвідомлення того, що поряд з 
тактичними рішеннями в стилі швидкого 
реагування на ті, що відбулися, прояви 
деструктивних сил, в основі яких лежить 
нетерпимість, відсутність яких би то не було 
ознак толерантного відношення до чужої 
правди, до інших світоглядних цінностей і 
пріоритетів, повинні бути знайдені підходи й 
рішення, що попереджають саму появу цих сил. 
Рішення, може, не настільки зримі, не настільки 
вражають уяву своєю негайною ефективністю й 
ефектністю, по необхідності – тривалі, 
пролонговані в часі, але мають додаткову у 
всесвітній боротьбі зі злом належну ідейну 
спрямованість, етапність, конструктивність і, в 
остаточному підсумку, – результативність. 
У виборі й обґрунтуванні таких стратегічних 

рішень заголовна роль повинна належати аж 
ніяк не політикам і військовим – по самій суті 
своїй тимчасовим правителям, підданим 
імпульсам щохвилинного походження й 
неминучим у їхній діяльності кон’юнктурно-
амбіційним міркуванням. Така роль повинна 
належати справжній інтелектуальній і 
моральній еліті молоді, здатній з філософською 
об’єктивністю системно оцінити всю 
сукупність факторів, все різноманіття 
причинно -наслідкових  зв ’язк ів ,  що 
супроводжують настільки глобальне, але 
реальне вже явище, як боротьба Добра зі Злом у 
всій своїй складності, суперечливості, 
багатофакторності. Така роль повинна 
належати не військово-політичній коаліції 
держав (звичайно ж, по-своєму досить важливої 
й необхідної в тактичному плані), а цивільним 
суспільним структурам, які куди більш повно 
виражають інтереси громадян, населення будь-
якої країни, ніж формальні державні установи і 
їхні представники. Тому що боротьба зі Злом, 
запобігання духовній й фізичній деградації й 
загибелі людства – це невід’ємна частина 
загальної проблеми дотримання основних прав 
людини. Проблеми інтернаціональної, 
наднаціональної, у зв’язку з чим можна чекати 
й настільки необхідної нині інтернаціоналізації, 
інтеграції суспільних структур окремих 
соціумів, створення єдиного світового простору 
цивільного людського суспільства… [7] 
Але навіть саме повне й адекватне 

філософське осмислення ситуації, що склалася 
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в сучасному світі, навіть саме прозорливе 
провидіння можливих тенденцій розвитку цієї 
ситуації при всій своїй необхідності все-таки 
недостатні для практичного рішення численних 
проблем, що загрожують самому існуванню 
людства. Необхідний пошук того головного, 
працездатного, доведеного до рівня реальної 
технологічності напрямку, навколо якого могли 
б концентруватися зусилля по попередженню й 
подоланню деструктивних процесів у світі.  
Об’єктивна складність і глобальність 

проблеми виховання толерантності вимагають 
чітко скоординованих конструктивних дій, які у 
своїй сукупності й послідовності можуть 
розглядатися як своєрідний алгоритм 
конкретних кроків по реалізації прийнятих 
рішень. 
Це дозволяє говорити про ситуаційний підхід 

до розуміння толерантності. Адже існують 
ситуації, які потребують і передбачають 
терпимість. Потреба в ній виникає виключно тоді, 
коли наші погляди і вчинки йдуть у розріз із 
нашим світоглядом та ідеалами, коли 
терпимості кидається виклик. Тоді вона 
виступає начебто директивою, за якою треба 
оцінювати власні вчинки, вирішувати конфлікт 
мирним шляхом, на підставі визнання 
однакових прав для всіх. 
Цікавим є і тлумачення толерантності як 

принципу “індивідуального та етично 
вмотивованого залагодження або витлумачення 
конфлікту, врегулювання його мирним шляхом, 
на підставі переконання, що інша сторона 
конфлікту користується такими ж правами”. І 
це також є правомірним. Бо хіба не в 
конфліктних ситуаціях дає знати про себе 
толерантність? Хіба конфліктні моменти не 
перетворюють толерантність на дороговказ 
наших зусиль? І хіба не вона служить нам за 
пошук резерву власних чеснот і визнання 
чеснот інших? Ось чому в літературі 
обстоюється думка, що треба вести мову не про 
ступінь і типи толерантності, а про те, як 
забезпечити орієнтованість буття за принципом 
толерантності. А тут ніяк не обійтися без згадки 
про ідеологію. Зокрема, саме ідеологотворення, 
що спроможне та має обернутися для українства 
на духовну опору, засіб, атрибут буття. 
Поняття “толерантність” багато в чому 

близьке до понять “відкритість” та 
“ідентичність”, які також стрімко увірвалися в 
нашу суспільну свідомість. Пояснюється це 
тим, що проблема толерантності виникає і 
заявляє про себе тоді, коли людина починає 
бачити і підноситися до розуміння 
універсальності свого існування. Це дає нам 
підставу розуміти толерантність як філософію 
розуму, ненасильницький вияв необхідного, 
радше  як  механ і зм  гуманістично ї 
самореалізації, адаптаційний чинник людської 
буттєвості, моральний імператив культури. 

Визначення толерантності – справа непроста 
та ще далека від своєї завершеності. 
Наголосимо наразі й таке. По-перше, існує 
політико-правова толерантність. Відповідно до 
неї обстоюється право людини чи групи людей 
на власні політичні погляди, конфесійну 
віротерпимість, засуджуються війна, расизм, 
націоналізм, дискредитація будь-якої форми. 
По-друге, має місце вкорінення етико-
філософської традиції, за якою толерантність є 
виявом поміркованості, поблажливості, любові 
та злагоди, готовності людини за певної 
ситуації пробачити якусь провину. По-третє, 
існує нетрадиційне тлумачення толерантності, 
до чого звернено увагу раніше. Головне тут – 
концентрація уваги на тому, що толерантність є 
уможливленням нового мислення, за яким 
відмінності не зава-жають людям шукати і 
знаходити шляхи до порозуміння. Сутнісне в 
такому разі і визнання світу, і соціального 
середовища багатоманітним, а отже, наявність 
різних поглядів на цей світ або таких, що не 
зводяться до одноманітності, або на чиюсь 
користь. 
Інший як рівний – це рефренна думка 

більшості з наявних сьогодні тлумачень 
толерантності. На цій ідеї зав’язуються погляди 
на толерантність як на моральний заклик до 
людей налагоджувати між собою духовні 
зв’язки, дба-ти про порозуміння, бо ніхто не 
може бути подібним у всьому з іншим. 
Це, звісно, є підставою для оголошення 

толерантності добродіянням. Одначе в такому 
своєму розумінні вона інколи береться і під 
сумнів. Чому? Бо бездумна абсолютизація будь-
якої ідеї обертається на практиці абсурдом. 
Точніше, бездумність такого плану подібна до 
гострого леза, що безжально ріже життєво 
важливе. Щоб розібратися з цим предметно, 
згадаємо про інтолерантність, припустимість 
меж тер-пимості, тобто наявність бар’єра, за 
яким починає брати гору злочин правового та 
морального порядку. 
Погодьтеся, толерантність без кордонів і меж – 

це не що інше, як конформізм, тобто 
пристосовництво, далеке від уявлень про людську 
самостійність та активну життєву позицію. 
Скажімо, в освітянському просторі така толе-
рантність перетворюється на анархізм, а отже, на 
гальмо виховання та навчання людини. Вона є 
руйнацією педагогічної традиції, тобто 
узвичаєного та вельми важливого для 
становлення людини як здобувача, носія та 
поборника культури. 
Терпимість до нетерпимого суперечить 

здоровому глузду. Це, за термінологією логіки, 
– парадокс. На це звернув увагу К.Поппер у 
праці “Відкрите суспільство та його вороги”, 
де, зокрема, пише: “Якщо ми безмежно терпимі 
до нетерпимих, якщо ми не готові стати на 
захист терпимого суспільства від нападів 
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нетерпимих, тоді загинуть нетерпимі, а разом з 
ними й терпимість”. Словом, бути терпимими 
до будь-чого – це нонсенс. Хіба може бути, 
скажімо ,  терпимість  до  рабства  у 
найрізноманітних формах його виявлення, 
геноциду, торгівлі людьми, різноманітних 
дискримінацій? 
Звісно, що модель ця має бути правовою, 

узгодженою з громадянським обов’язком і 
покликом совісті людини. Правомірні в такому 
разі й акції громадянської непокори, і дії, не 
узгоджені із законом. Але останні обов’язково 
мають бути публічно заявленими як такі, що 
скоєні з моральних міркувань. До речі, саме до 
таких вчинків удаються в багатьох державах 
світового співтовариства, причому не лише у 
країнах із розвинутою демократією. 
Наша держава ідеологічно ще вельми молода. 

Це робить її неспроможною інтенсивно сприяти 
“множенню життєвих сил народу, через зростання 
його потенціалу шляхом об’єднання 
індивідуальних (маленьких) “я” у могутнє “ми”. 
Тому небезпідставно можна зарахувати 
толерантність на теренах України до добродіянь, 
багато в чому умовних, так би мовити, до 
гіпотетичної мети. Отож, кожному з нас треба 
вчитися чітко розрізняти, що саме сьогодні нам 
доводиться терпіти: чиїсь філософські 
переконання чи справжнісінький агресивний 
догматизм, чужу віру чи осквернення святинь, 
наругу олігархів і кланів над законом тощо [6]. 
Питання про межі толерантності є питанням 

вельми не простим не лише з практичного, а й з 
теоретичного погляду. Тому воно заслуговує 
окремої та якомога більш розгорнутої розмови. А 
тут загостримо увагу на такому. Адекватність 
тлумачення толерантності можливе лише тоді, 
коли до уваги береться її конкретний зміст. Сфера 
виявлення толерантності нині в Україні ще вкрай 
вузька. Бо демократія наша здебільшого є 
імітаційною. Впевнені, коли аналізуватиметься 
причина цього явища, доведеться згадувати не 
тільки згубність наслідків впливу тоталітарного 
режиму та прихильність нинішніх можновладців 
до колишніх насильницьких методів організації 
соціуму. Не обійтися в такому разі і без згадки 
про причетність до цього явища традицій 
візантійської  культури, сумнозвісного 
цезаропапізму та істотних помилок влади, 
ігнорування нею в державотворенні науково 
виваженого чинника тощо. 
Толерантність для сучасної людини – це той 

вельми бажаний сегмент її життєвого досвіду, без 
якого не може бути мови про людину, яка знає та 
вміє, тобто морально зрілу та культурно 
витребувану. Бо толерантність дозволяє будь-
коли засвідчити людині власну відкритість і 
свободу у виборі засобів особистого ставлення як 
до інших, так і до світу в цілому. А це має пряме 

відношення до здатності людини не сприймати й 
боротися з ворожнечею, насильством, ненавистю, 
нетерпимістю тощо. 
Наш світ “недосконалий... а насильство, смерть, 

інтолерантність можуть зробити його ще більш 
жорстоким і похмурим. Немає альтернативи 
толерантності, яка хоч і не розв’язує усіх 
проблем, але дозволяє підходити до них у дусі 
відкритості, прогресу і миру”. Так ємно та 
оціночно лаконічно визначено в документах 
ЮНЕСКО нинішній стан світу та життєствердна 
роль для нього толерантності. При цьому 
зроблено це з наголосом на тому, що 
толерантність треба утверджувати передусім “як 
внутрішню установку кожної людини, а потім і в 
соціально-психологічних механізмах, які 
визначають та формують відносини між людьми”. 
Роль і місце толерантності в освітньому 

просторі частково вже показані раніше, тому 
доцільно бодай схематично визначитися з 
провідними теоретичними і практичними 
проблемами її легітимізації. Проблема 
толерантності багатоаспектна і лише до завдань 
освіти та педагогічної науки не зводиться і 
зводитися не може. Наприклад, сучасна філософія 
посилено переймається опрацюванням нової 
раціональності, радше, перетворенням буття в 
світі так, щоб раціо перестало бути його 
винятковим законотворцем. Фактично йдеться 
про філософську Стратегію нової соціалізації, 
щоб вона не поділяла світ буття за мірками 
виключно абсолютного добра та зла. Доречним 
буде брати до уваги контекст загальносвітових         
процесів, точніше, глобалізацію світу. Тому 
значущими залишаються питання про захист і 
збереження ідентичності національної культури. 
Не випадковою є поява на сторінках суспільних 
видань публікацій, де обстоюється одна з 
домінантних філософських тез сьогодення: ніколи 
і ніяким чином не буде змінено існуючий світ 
відмінностей. Оскільки зміни такого характеру 
обернуться для людини на порушення основ її 
самосвідомості, які формуються в кожному 
окремому випадку в культурно відзнятому 
середовищі. 
У руслі цієї тези з’ясовуються і визначаються 

шляхи протидії негативним впливам, які несуть із 
собою страх і відособлення людей одне від 
одного. І робиться це, між іншим, із наголосом на 
пріоритетності справи призупинення процесу 
уніфікації культур, на необхідності переорієнтації 
стихійної глобалізації в русло керованості та 
цивілізованості. Заслуговує тут на увагу таке: 
наукове опрацювання дидактичної концепції 
толерантності, розбудова полікультурної освіти, 
зокрема надання полікультурності статусу одного 
з важливих дидактичних принципів поруч із 
такими, як науковість, системність, послідовність, 
зв’язок навчання з життям та іншими. 
Усе це, звісно, має згодом стати і бути 

невід’ємними складовими творення ідеології 
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