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Любов є джёрело всього ЖИТТЯ. 
Для мене нема нічого дорожчого ЧИ солодшого, 

ніж душа, яка мене любить, хоч би бракувало всьо-
го іншого. 

Чисте серце перебуває в любові, а любов зали-
шається у ньому. 

Хіба не любої? все поєднує, будує, творить, поді-
бно до того, як ворожість руйнує? 

Хіба не мертвою є душа, позбавлена істинної 
любові?... 

Що дає основу? — Любов. Що творить? — Лю-
бов. 

Що зберігає? — Любов, любов. Що дає насо-
лоду? — Любов, любов, початок, середина, кінець, 
альфа і омега. 

Любов ніяким чином не може бути вічною і міц-
ною, якщо породжується тлінними речами, тобто 
багатством... 

Все минає, але любов після всього остається. 
Все минає, але не Бог і не любов. 
Всякому серцю своя є любов. 
Царствіє Боже* всередині нас. Щастя — у серці, 

серце г- у любові, любов — у законі Вічного 

(Григорій Сковорода) 
Людина ніколи не полишить велику ілюзію про 

щастя у любові, бо всі пам'ятають чарівну історію 
про дві половинки, які блукають по світу у пошуках 
свого об'єднання і довершеності. В цій статті ми 
торкнемося лише деяких рис цього дивовижнйго 
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почуття, згадаємо, як любов і її переживання розу-
міли і оспівували філософи, письменники, поети. 

В любові і тільки через неї людина стає люди-
ною. Без неї кожен є неповноцінною істотою, яка 
позбавлена справжнього життя і глибини, вона не 
здатна створювати прекрасне, повноцінно жити і 
творйти, а також розуміти і себе, і інших. Любов — • 
це унікальний і майже не єдиний засіб пізнавати 
іншу людину в її глибинній сутності, розгледіти в 
ній «промінчик Господень», високе творіння з най-
кращими рисами, високими мріями, сподіваннями, 
задумами. Тільки любов здатна допомогти людині 
повірити в себе справжнього. 

Любов розуміється як особлива форма творчос-
ті і водночас є стимулом до творчості у різних її про-
явах, це вираз глибини особистості і її свободи, яка 
виражається навіть у тому, щоб підкоритися волі 
того, кого любиш. Але це підкорення — не що інше, 
як довіра до коханої людини; віра в. її щирі'почуття, 
акт повного духовного єднання. 

Любов — це високе мистецтво, яке вимагає від 
митця постійного самовдосконалення, самозре-
чення, готовності до вчинку, це мелодія, яка не мо-
же бути фальшивою, а відображає найтонші і най-
щиріші поштовхи живої душі. Причому любов — це 
не просто даність чи щаслива випадковість: її слід 
пізнавати, заглиблюючись у її цілющі невичерпні 
джерела, та знов і знов оновлюватись. 

Любов всесильні, вона зрушує стіни, які відді-
ляють одну людину від іншої, зливаючись в одне 
ціле. Справжня любов має таку особливість: вона 
об'єднує люблячих, але водночас зберігає ціліс-
ність кожної окремої особистості, не руйнуючи її 
самобутності, оригінальності, незмірності, не змен-
шуючи її любові до інших людей, світу, життя. Кожен 
відчуває свою цінність через іншого, через його, 
кохання. Любов поглинає людину, але відроджує 
її для творчості. Секретом цього і вершиною сили 
любові є здатність не брати, а давати, віддавати, 
дарувати, що дивним чином сприяє збагаченню, бо 
людина обов'язково отримує. У люблячого є над-
звичайна властивість помічати найменші порухи 
любові у іншого, і ці знаки вона сприймає як безцін-
ний Дар за своє кохання, Тому й отримує те, у чому 
будь-хто інший не узрів би Й найменшого натяку на 
лю4бов, увагу, ніжність, повагу. Не випадково, пи-
шуть і поети, і філософи, що у того, кого любиш, ми 
помічаємо те, чого інші не бачать, і не^томлюёшся 
дивуватися: Який же ти чудовий! 

Тільки у любові людина здатна по-справжньому 
відчути сенс свого земного існування як існування 
для іншого. Це та сила, яка. допомагає долати са-
мотність і безнадію, натомість несучи людині вдвоє 
більше радощів, щастя, натхнення, адже все це 
розподіляється і множиться на двох. 

Любов — це звучання в унісон, це співзвучність, 
деяка схожість людей, їх уявлень про світ і особли-
вих зв'язків з ним. «Ми такі схожі!» — часто кажуть 
закохані. І це не просто слова, які ґрунтуються на 
тимчасових відчуттях своєї удаваної спорідненості, 
єдності. Письменник М. Пришвін вважав, що саме у 
результаті такої співзвучності і виникає любов. Без-
умовну любов и прихильність він назвав «сутнісними 
стосунками», а те, що поєднує людей — «сутнісни-
ми зв'язками». Батьки, рідні місця; батьківський дім 
сприймаються людьми «як свої», рідні, невід'ємні 
від власного життя. В основі цих сутнісних стосунків 
лежить закладена від природи, пише він, потреба 
в прихильності, приналежності, любові. Що стосу-

ється чоловіка і жінки, то безумовність між ними 
зустрічається не. так часто, для цього мають бути 
досить значущі речі, важливі сторони життя, які б 
їх об'єднували. Але що має бути обов'язково — то 
це взаємність і рівнозначність, без чого неможливо 
повна, справжня розділеність. Любов чоловіка і жін-
ки є найсуттєвішим зв'язком зі світом. 

Сутнісні зв'язки — це незбагненні золоті ни-
точки, тонкі і легкі, але їх не можна ні розірвати, ні 
розрубати, ані будь-яким іншим чином знищити. Та 
вони можуть розчинитися, щезнути від нелюбові, 
зради, брехні. Сутнісні зв'язки — істинні, тому й 
непоруїіїні, і тому найдорожчі. За таке почуття за-
кохані ладні ризикнути і власним життям. Згадаймо 
В. Висоцького: 

...Они уже согласны заплатить. 
Любой ценой — и жизнью бы рискнули, 
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить 
Волшебную невидимую нить, 
Которую меж ними протянули... 

Відомий російський філософ В. Соловьов ствер-
джував, що любов є звільненням від незворотності 
індивідуальної смерті. Лише еротична любов, вва-
жав він, дозволяє людині повною мірою розкрити 
свою індивідуальність, знайти свою сутнісну ці-
лісність у єднанні з коханою людиною. Кожен, хто 
поєднаний любов'ю, стає більш досконалим, стає 
дзеркальним відображенням глибинної сутності ін-
шого. Тому розділена любов є справжнім щастям, 
вона сприяє найповнішому, найціліснішому, най-
гармонійнішому самовияву людини, стає умовою 
подальшого розвитку і розквіту особистості. 

Може тому людина виявляє непереборний потяг 
подолати свою Самотність, прагнення реалізувати 
свою гіотребу у коханні. Це Е. Фромм, філософ і 
психоаналітик, назвав однією з причин сильних вза-
ємних почуттів між чоловіком і жінкою. У своїй-книжці 
«Мистецтво любові» вчений зауважує, що для того, 
щоб зустріти своє кохання, слід бути до цього хоча 
б трохи підготовленим. Адже любов — це не птаха 
щастя, яка сіідає на плечі, і важливо її не спугнути. 
Це почуття, яке вимагає певноїособистісної зрілості 
і розуміння тієї відповідальності, яка необхідна для 
зближення зі своєю другою половинкою, вимагає 
такої особистої свободи і любові до себе, щоб щиро 
полюбити іншого, дати йому любов і свободу. Це 
закономірний плід зусиль і знань, справжня наука. 
Адже важливо не стільки бути коханим, скільки на-
вчитися і вміти любити самому. Насправді, любити 
— це щастя набагато більше, ніж бути коханим. 

Е. Фромм зауважував, що у наші часи вважа-
ються гідними затрати сил на навчання лише тим 
речам, за допомогою яких можна отримати гро-
ші чи престиж, а любов, Мовляв,, яка приносить 
користь «тільки душі», позбавлена користі в су-
часному сенсі, і є «розкішшю». Вчений намагався 
розвінчати таку точку зору. Більше того, в нинішніх 
реаліях можна казати й про те, що серед молоді 
любов часто вже і не розкіш, до якої можна хоча б 
прагнути, а непотріб, якого слід позбавлятися, «бо 
нічого, окрім страждань і зітхань не приносить». Та-
кий прагматизм лякає, бо свідчить про певний сон 
душі, затьмарення почуттів, на які тиснуть жадоба 
наживи, байдужість до, свого внутрішнього світу, 
чужі ідеї обділеної більшості, не розбурхані влас-
ним розуміння смислу життя і особистого щастя, 
прагнення деяких юнаків і дівчат до безтурботного 
існування, позбавленого відповідальності за себе і 
того, кого любиш. 
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А любити — то віддавати, піклуватися, поважати, 
бути відповідальним і володіти знанням. Піклуван-
ня проявляється у прихильності матері до своєї 
дитини, адже любов — це активна зацікавленість 
у житті і розвитку всього того, що ми любимо. Від-
повідальність виражається у здатності і готовнос-
ті відповідати, повага — у здатності бачити іншу -
людину такою, якою вона є, усвідомлювати її уні-
кальну індивідуальність. Повага і відповідальність 
були б сліпі, якби їх не направляло знання, яке є 
інструментом пізнання таїни людини. І чим більше 
людина позбавлена цих якостей, тим більше вона 
боїться любити. 

Фромм виділяє декілька видів любові: братська, 
материнська, еротична, любов до себе і любов до 
Бога. 

Братська любов можлива між рівними, коли лю-
дину не можна використовувати в будь-яких своїх 
корисливих цілях. Така любов, як і любов-дружба, 
торкається стосунків близьких один одному людей, 
вона задовольняється присутністю іншого, являє 
«душевний спокій», внутрішнє єднання, взаєморо-
зуміння. • 

Вона можлива і між чоловіком і жінкою, запевняє у 
своїй пісні «Братська любов» і відомий поет В. Цой: 

«И я ей сказал, 
Что она лучше всех 
И что я очень рад. 
А она улыбнулась и сказала, 
Что я ей как брат». 

Материнська любов виявляє прив'язаність бать-
ків до свого дитя — малесенької беззахисної істоті, 
а далі — людини, що потребує підтримки, піклуван-
ня, знань, досвіду. Для сексуального і еротичного 
почуття Фромм використовує' термін «еротична 
любов» як злиття в фізичному і в духовному смислі. 
На жаль, часто молоді люди відстороненість сприй-
мають перш за все як фізичну, тому й фізичний кон-
такт часто сприймається як відчуття психологічної 
близькості, насправді він є ілюзією єдності. Фромм 
пише, що: «Статевий потяг ...без любові... залишає 
людей Такими ж чужими один одному, якими вони 
були раніше. Інколи це примушує їх згодом соро-
митися і навіть ненавидіти один одного, тому що, 
коли ілюзія зникає, вони відчувають свою відчуже-
ність ще сильніше, ніж спершу». Це робить людину 
ще самотнішою і викликає тяжкі переживання. 

Страждання від любові можуть бути солодкі, під-
несені, як описує І Франко; 

Ой ти, дівчино, з горіха зерня, 
Чом твоє серденько — колюче терня? 
... . t 

Ой ти, дівчино, ясная зоре! 
Ти мої радощі, ти моє горе! 
Тебе видаючи, любити мушу. 

Тебе кохаючи, загублю душу. 
Але кохання, безумовно, найцілюща і найпрекрас-

ніша, бодай не найєдиніша, подія в житті людини, і у 
кожного неповторна. «Так ніхто не кохав. Через тисячі 
літ Лиш приходить подібне кохання», — натхненно за-
певняє В. Сосюра. А Ліна Костенко чисто по-жіночому 
передає весь захват люблячої душі: 

Недумано, негадано забігла в глухомань, 
Де трави пахнуть ладаном в кадильницях світань. 
Де вечір пахне м 'ятою, аж холодно джмелю... 
А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. 
Ловлю твоє проміння крізь музику беріз, 
Люблю до оніміння, до стогону, до сліз. 
Без коньяку й шампану і вже без вороття 
Я п 'яна, п 'яна, п 'яна на все своє життя! 
Це політ почуттів серед духмяних трав, як надія, 

як духовне єднання. Це — ніжність, що є тією якіс-
тю, яка, на думку філософа М. Бердяева, складає 
самий центр любовних стосунків. 

Е. Фромм підкреслює досягнення безкінечного 
пізнавання іншого і через фізичну близькість, яка, 
однак, не є самодостатньою в коханні. Для того, 
щоб любити, слід позбутися власного нарцисизму, 
навчитися терпінню, об'єктивності, розуму, сми-
ренності, адже взагалі любов, пише вчений, — є 
«риса особистості, яка повинна обов'язково бути 
присутньою не лише у відношеннях до своєї роди-
ни і друзів, а також до тих, з ким людина вступає в 
контакт на роботі, у справах, у своїй професійній 
діяльності. Тут немає «розділу праці» між любов'ю 
до своїх і любов'ю до чужих. Навпроти, умовою іс-
нування першої є існування другої». 

Без любові до себе не можна любити когось 
іншого, як часточку самого Бога. Адже, не дарма, у 
Біблії читаємо: «Полюби іншого, як самого себе». 

Можна казати і про любов до всього сущого, 
природи, тварин. Між людиною і будь-чим живим 
встановлюється, вважає М. Пришвін, «родинний 
зв'язок»: «Щоб з будь-яким створінням, мише-
ням, ялинкою, зайцем, встановити цей родинний 
зв'язок, треба ж усього себе зі всім цілим світом 
привести у зв'язок. І я це робив, я якимсь своїм, ма-
ло усвідомлюваним засобом робив, і на основі та-
кого розширення душі до Цілого досягав, і багатьох 
писанням своїм дивував». І попереджав, що всяка 
любов є зв'язок, та не всякий зв'язок є любов, дцо 
справжня любов — є моральна творчість, духовний 
злет. І ще. У своїх Щоденниках він пише, що сут-
ність любові полягає в очікуванні. З цього приводу 
згадуються знов таки слова Віктора Цоя: «Любов 
варта того, щоб чекати». Нехай навіть усе життя. 
Щоб самому бути щасливим, переповненим цим 
почуттям, і дарувати любов іншим, адже говорив 
мудрий Сковорода: «Любов виникає з любові, коли 
хочу, щоб мене любили, я сам першим люблю». 
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