
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Философия и филология – Религиоведение 

УДК 291.612 

Костюк О.В. 

ЕТИЧНІ МІФОЛОГЕМИ У ТВОРАХ КАРЛОСА КАСТАНЕДИ 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

Київ, Героїв Оборони 15,  03041  

Kostyuk O.V. 

ETHICAL MYTHS IN THE WORKS OF CARLOS CASTANEDA 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,  

Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041 

 

Стаття присвячена аналізу праць Карлоса Кастанеди в контексті 

міфологічного наповнення. Виокремлено та проаналізовано етичні міфологеми, 

що містяться в працях автора.  
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This article analyzes the works of Carlos Castaneda in the context of 

mythological content. Are pointed out and analyzed ethical myths contained in the 

writings of the author.  
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У кожній країні права людини є своєрідним культом, який вшановують та 

вважають очевидним та незаперечним. У світі панує не негативна свобода, яка і 

є головною суттю лібералізму (моя свобода закінчується там, де починається 

свобода іншого). Реальністю стала позитивна свобода, головним лозунгом якої 

є гасло – ми знаємо, що вам потрібно, ви цього ще не розумієте, але рішення, 

що ми приймаємо за вас, приймаються заради вашого ж блага[1 ]. Наприклад, 

курдам краще не мати свою державу, хоч вони начебто й мають на це право. 

У світі, що проголосив свободу найвищою цінністю, та й до того ж вже 

втіленою в життя, з’являються нетрадиційні релігійні рухи, що звинувачують та 

критикують, особливо, розвинуті демократії саме за придушення особистості та 



відсутність свободи. Виявляється, що свобода ніколи не була етичним 

принципом, за яким могла творчо діяти кожна людина. Зараз вона є етичним 

принципом, який порушують, але волають про його захист. Проте існує нове 

тлумачення свободи, що створили неорелігії саме у відношенні до 

моральнісного життя конкретної людини, а не аморфних прав мас. 

 Отже актуальність дослідження неорелігій, що покладають свободу 

найвищою цінністю, полягає саме в тому, що по-перше, дається альтернативне 

поняття свободи, яке просто вимагає свого дослідження. По-друге, етичні 

міфологеми народжені цими релігіями, можуть стати визначальними для 

людства у найближчий час його існування. По-третє - це дослідження питання 

смислу життя під кутом зору неорелігій звільнення, а вічні питання є 

актуальними вічно.  І нарешті це те, що міфологеми, виголошені неорелігіями 

звільнення, стоять в опозиції сучасній моралі і поступово стають способом 

буття людини у світі у новому столітті.  

Завдання статті пов’язано з вирішенням таких проблем: окреслення 

головних етичних міфологем неорелігій “звільнення” та виокремлення даних 

міфологем в контексті сучасної масової культури. Що до терміну неорелігії  

“звільнення”, то автор вважає критерієм їх ідентифікації альтернативне 

тлумачення ліберальних свобод, опозиційне до офіційного та 

загальноприйнятого. Також потребує визначення термін етична міфологема. 

Етична міфологема  – це моральнісні принципи, які містять в собі елемент 

творчості для тих хто їм слідує чи створює та є інноваційними у порівняння зі 

звичною для певної спільноти мораллю, та є цінністю передусім для конкретної 

людини.  

Література дотична до досліджуваних релігійних течій в контексті 

неорелігій є доволі різноплановою та не структурованою. Серед літератури, що 

стосується проблеми неорелігій автор виділив наступні монографії: Академічне 

релігієзнавство, Нетрадиційні релігійні течії: український контекст( Дудар Н., 

Филипович Л.), Нетрадиційні релігійні та містичні об’єднання України: Курс 



лекцій з релігієзнавства(заг. ред. В. Петрик), Релігії “Нового віку”( Мітрохін 

Л.Н.). 

Праця Дудар та Филипович видається найбільш повною та адекватною 

відносно даної проблематики. Зокрема досліджується питання правомірності 

термінології. Так  поняття “Релігії Нового віку” визнається таким, що не 

розкриває понятійну специфіку феномену, оскільки вказує лише альтернативу 

існуючому чи не істинність неокультів. Термін неорелігії хоч і визнається 

нейтральним, але є доволі неоднозначним у трактуванні, адже як визначити 

часову межу новизни? Також не абсолютно адекватним  виявляється термін 

нетрадиційні форми релігій, оскільки він вказує на сутнісну унікальність 

феномену – опозиція традиційності, проте саме поняття нетрадиційності є 

доволі розмитим. 

Також автор вважає за потрібне відзначити роботу Мітрохіна, що визначає 

наступні характерні особливості неокультів: 1) харизматичний лідер, що 

отримав єдино вірне одкровення; 2) лідер створює комуну в якій його 

називають “батьком”; 3) керівник встановлюючи норми поведінки, не 

обов’язково слідує ним сам; 4) апокаліптичні погляди, неофіти часто 

відмовляються від майна та житла; 5) специфічні техніки контролю над 

поведінкою. 

Власне, літератури, що стосується етичних міфів досліджуваних неорелігій 

доволі небагато. Зокрема з вчення Кастанеди існує лише одне дослідження, що 

можна назвати принаймні філософським та науковим за духом. Це праця 

Ксендзюка “Аналіз магічного знання дона Хуана: теорія і практика”[3]. 

Ксендзюк виокремлює вчення Кастанеди, як дещо унікальне та відмінне 

від західної ментальності. Досліджується вчення Кастанеди  через призму та 

порівняння з містичними техніками як західного, так і східного світу. Даються 

визначення та аналізуються основні поняття вчення Карлоса Кастанеди: тональ,  

нагуаль, маг, “ті що бачать”, містичні практики. Ксендзюк наголошує на 

прагненні Кастанеди знищити міф про відокремленість та утвердити єдність 

речі та знання про неї. 



На початку 60-х років Кастанеда випустив книгу "Навчання дона Хуана. 

Шлях знання індіанців племені яки", у якій він докладно розповів про своє 

навчання в мексиканського мага. У наступні три десятиліття вийшли ще 12 

книг Карлоса Кастанеди,  

Далі розглянемо етичні міфологеми Карлоса Кастанеди: 1)свобода – це 

найвища цінність, до якої прагне воїн; 2)воїн живе тут і тепер та завжди 

дивиться у майбутнє а не у минуле; 3)життя воїна – череда битв, що являють 

собою боротьбу за існування(свободу); 4)у світі немає сенсу, але воїн діє так, 

неначе він є, бо для воїна головне – дія , а не рефлексія над нею; воїн живе 

дією, а не думанням про дію чи думанням про те, що він буде мислити по 

закінченні дії; 5)воїн – здатен на будь-що, бо йому немає чого втрачати, а його 

порадник – смерть ; 6)воїн бере відповідальність за свої дії, які завжди чиняться 

з певною метою; 7)діяльність, з метою возвеличення себе в очах інших чи своїх 

є марнуванням часу, бо вигода не є метою; 8)оскільки світ та персони це 

витвори нашого розуму і ніщо не важливіше за щось воїн прагне розбивати 

звичні стереотипи мислення та діяльності; 9)воїн нічого не чинить проти своєї 

волі, його шлях це шлях з серцем; 10) у воїна немає честі, достоїнства, сім’ї, 

імені, батьківщини. Є лише життя, яке треба прожити. 

За вченням Карлоса Кастанеди воїн не прив’язаний ні своїми, ні чиїмось 

іншими очікуваннями щодо себе. Тому він не змушений постійно турбуватись 

про те, чи відповідають його минулі вчинки його стереотипному образу. Таким 

чином, він просувається на шляху бездоганності, що має вияв в тому, що воїн 

витрачає свою енергію на корисну діяльність а не на марення про власне его. 

Це дає воїну мобільність та силу. 

Третя міфологема. Воїн – це мисливець, що полює на виклики, бо кожен 

виклик, прийнятий та прожитий до кінця – це особиста сила, яку воїн шукає 

щоб “бачити”. Найбільше щастя для воїна це отримати чи кинути виклик та 

здійснити битву. Ці битви можуть бути різними: фатальними, які не 

обирають(виклик смерті), такі яких шукають(битви з дрібними тиранами), але у 

будь-якому разі, незалежно від масштабів, битва для воїна однакова.  



Для Кастанеди бути воїном – це найефективніший спосіб жити. Воїн, 

насамперед, людина дії, він сумнівається та розмірковує до того, як приймає 

рішення. Але коли воно вже прийнято він діє, не відволікаючись на сумніви, 

побоювання, коливання. Адже попереду ще мільйони рішень, кожне з яких 

чекає свого часу. Власне, це й є шлях воїна. Причому слід зазначити, що воїн не 

просто діє він  “... приймає відповідальність за всі свої дії, навіть дріб’язкові. 

Звичайна людина зайнята своїми думками і ніколи не приймає відповідальність 

за те, що робить”[2, c. 55].  

Воїн виявляється істотою, яка живе зовсім в іншому вимірі. Його дух не 

прив’язаний ні до індульгування, ні до скарг, ні до перемог, ні до поразок – він 

вільний від будь-яких категоріальних тенет ілюзорного людського світу. 

“Єдина прив’язаність воїна – битва, яку він веде”[3, c. 65], лише вона і тільки 

вона має право на існування в житті воїна. А оскільки воїн знає про 

невідворотність свого вірного союзника( смерті), яка може прийти кожної миті, 

то він відноситься до кожної битви, як до останньої на цій землі[3, c. 65]. 

Врешті-решт Кастанеда визначає битву через ціль, а саме:” Битва для воїна - це 

тотальна  боротьба  проти  індивідуального "я", що позбавляє людину її сили." 

[2, c. 146] 

          Отже воїн – це мисливець, що полює за викликами та ставиться до 

кожної битви, як до останнього, що робить в своєму житті; головним чим він 

відрізняється від здобичі це те що він позбавлений будь-яких сталих звичок, він 

вільний та не передбачуваний.  

Четверта міфологема, по-перше, справляється з ситуацією абсурдності 

життя. Адже розбивши всі ілюзії воїн залишається на самоті з нічим. Тому 

лише діяльність, що ґрунтується на вірі утримує його на поверхні діяльнісного 

життя. Він діє так, немовби сенс існує і саме це інструментальне використання 

віри дозволяє йому жити лише тут і тепер. Власне, тут маємо справу не з 

чистою сліпою вірою, а з вірою, як інструментом воїна, що не дає йому бути 

бездіяльнісним. Як неодноразово наголошує Кастанеда воїн не вірить, а 

повинен вірити.  



По-друге, стверджується саме реальна, а не віртуальна дальність людини. 

Тобто мисленнєва діяльність використовується до початку реальної дії, далі 

воїн діє бездоганно і полишає тенета думки, яка, як правило, хоче пожинати 

плоди людського вчинку ще до його закінчення, а то й початку. Саме така – 

мислительна діяльність, призводить до бездіяльності людини.  

П’ята міфологема. Смерть є єдиним союзником для воїна в цьому світі. 

Лише вона дає змогу здобути тверезість у практичному житті воїна. Воїн не 

просто вірить, що помре, він це знає, відчуваючи її подих кожної миті. Власне, 

саме смерть є найсильнішим збудником до діяльності, оскільки воїну немає 

чого втрачати, бо за спиною є лише смерть та небуття. Смерть  як  вирішальний  

факт існування повинен бути шанобливо визнаний, і  тільки  так  досягається 

справжня безстрашність, високий спокій перед обличчям безодні, що 

насувається.  

Шоста та сьома міфологеми є логічним продовженням принципів, що 

закладені у четвертій міфологемі і разом складають те, що Кастанеда називає 

“контрольованою глупотою”.  Людина знаючи, що щось не є важливішим за 

щось, обирає певну дію та здійснює її так, немов би вона має сенс. Хоча  воїн 

знає, що це не так, кожна його дія є відвертою; від звичайної людини він 

відрізняється тим, що може обирати свої реакції, переживаючи їх. Звичайна ж 

людина з похиленою головою слідує за своїми стереотипними реакціями, 

наприклад, саме емоції керують людиною, а не людина ними. 

Людина, будучи вільною у своїх вчинках, разом з тим бере на себе 

відповідальність за свої дії, оскільки це єдине що є в її житті.. Ця група 

міфологем важлива тим, що забезпечує свободу від самого себе. І суть саме в 

тому, що тепер діяльність воїна нічим та ніким не обмежена і разом з тим не є 

лише інстинктом, адже воїн відповідальний за все своє життя.  

Восьма міфологема є фундаментом всіх інших, бо саме вона вводить 

людину в царину свободи та веде її через неї. Саме руйнування всіх стереотипів 

і дає людині омріяну свободу. Людина що пізнала химерність всіх людських 

витворів, а отже всього існуючого, але разом з тим діяльнісна та спрямована до 



свободи є етичним ідеалом книжок Кастанеди. Навіть свобода є витвором 

людського розуму, але це не причина зупинитися у своїх духовних звершеннях. 

Власне, воїн не знає свободу. Він її переживає та відчуває і саме в цьому сенсі 

вона не існує. 

Дев’ята міфологема. Стверджує людину як почуттєву істоту, що не 

повинна нічого чинити проти свого серця. Заперечення лицемірства та 

вихолощенності розумної волі – це зміст даної міфологеми.  

Загалом етика воїна дає мобільність, варіативність, відповідальність, 

спрямованість духовного та практичного життя і разом з тим позбавлена 

негативних явищ, народжених егоїзмом. 

Вищенаведені етичні міфологеми є бунтом проти буденного поняття 

свободи, що стало синонімом слова лицемірство. І якщо повсякденне соціальне 

буття західного суспільства лише підтверджує цю думку, то “фабрика 

мрій”(кіновиробництво) симулює відмінний від реального світ з особливим 

кодексом міфологем. І саме місце бунтарських міфів у структурі масової 

культури є цікавим у контексті трансформацій західного суспільства та його 

духовних надбань, зокрема релігії. Масова культура великою мірою формує 

моральну та етичну свідомість сучасної людини. До масової культури я 

відношу телебачення, кіно, літературу, музику, систему освіти, які беруть 

активну участь у соціалізації людини на протязі всього її життя.  

Таким чином перспективою дослідження є аналіз масової культури на 

предмет втілення в ній етичних міфологем К.Кастанеди. 
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