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Розглянуто особливості процесу реінтерпретації В.Г. Короленком ціннісних 
орієнтацій буддизму; з’ясовано, що, на думку мислителя, для даної світової 
релігії визнання індивідуальної волі людини було головною ціннісною орієнтацією 
й вирішальним фактором розвитку особистості, способом утвердження 
внутрішньої свободи, що постало важливою обставиною в епоху загального 
сум’яття, песимізму і кризи усталених моральних та етичних норм. 
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Реінтерпретація (уточнення та зміна змісту і значення інформації, що 

інтерпретується спочатку; актуалізація вчення в нових умовах сприйняття культури, 
його інновативний власний розвиток. У дослідженнях А. Нотца реінтерпретація є 
однією із стратегій актуалізації релігії в новому культурному контексті [6, с.59]) 
ціннісних орієнтацій (під даним поняттям розуміємо «відображення у свідомості 
людини цінностей, які визнаються нею як стратегічні життєві цілі та загальні 
світоглядні орієнтири, що формуються на базі співвіднесення особистісного досвіду 
з поширеними у соціумі зразками культури» [8]) Стародавнього Сходу була однією 
з провідних тенденцій кінця XIX – початку ХХ століття серед європейської та 
російської інтелігенції. 

У ці роки твори індійських та китайських філософів входять до кола 
гімназійного читання в Росії та Україні. Їх повні чи скорочені видання вийшли 
друком у Москві, Петербурзі, Царському Селі, Києві, Харкові, Одесі. Російському 
читачеві стали відомі праці І. Мінаєва «Буддизм, дослідження і матеріали» та 
«Матеріали та нотатки з буддизму», В. Васильєва «Буддизм, його догмати, історія 
та література», С. Ольденбурга «Буддійські легенди і буддизм» та «Будда, його 
життя, вчення і громада». 

Певну роль у поширенні знань про буддійський Схід серед освіченої російської 
інтелігенції і в осягненні моральних цінностей народів Сходу зіграли праці 
видатних учених-сходознавців-буддологів В. Васильєва, І. Мінаєва, С. Ольденбурга, 
Ф. Щербатського. Завдяки їхнім працям перед російським читачем відкривався 
величезний духовний та релігійно-філософський світ східних народів з 
притаманним їм типом мислення, світоглядом, філософією, релігією. У цей же 
період часу в російській філософській думці спостерігається підвищення інтересу до 
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праць А. Шопенгауера і Ф. Ніцше, в яких також містяться ідеї та ремінісценції, 
запозичені з буддійської етики [7, с.126-127]. 

Захоплений ідеєю синтезу реалізму і романтизму, один з провідних мислителів 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Володимир Галактіонович Короленко не міг уникнути 
впливу російської романтичної літератури, філософії та етики, зокрема її 
орієнтальної спрямованості. Проте, якщо літературна думка першої половини XIX 
століття була позначена інтересом до Сходу ісламського, то наприкінці XIX 
століття увага переключається на Схід буддійський. В. Короленко не залишився 
осторонь зазначеної тенденції, що підтверджується детальним опрацьовуванням 
праці С. Ольденбурга «Будда, його життя, вчення і громада». Про це свідчить запис, 
зроблений ним у «Щоденнику» 22 жовтня 1898 року, і процитований з книги 
С. Ольденбурга вірш [4, с.45]. Наскільки вся інша література була відома 
В. Короленкові, довідатися важко, оскільки доступні матеріали потрібної інформації 
не містять. Однак і запис у щоденнику, і сам зміст оповідання «Необхідність», жанр 
якого мислитель визначив як «східна казка», говорить про те, що він активно 
цікавився буддизмом, і що йому були знайомі основні положення буддійського 
релігійного вчення. 

Цей твір В. Короленка потрапляє в струмінь філософських та етичних 
орієнталістських інтересів його доби. У 1894 році, коли мислитель розпочав роботу 
над оповіданням, В. Соловйов пише статтю під назвою «Буддійський настрій в 
поезії», де зазначає, що «багато хто з наших письменників уже знаходив у легендах 
буддизму мотиви й сюжети для своїх творів» [7, с.127]. З цієї точки зору він 
аналізує поезію графа А. Голенищева-Кутузова, крім того, знаходить відлуння 
буддійського настрою і у Л. Толстого в його романі «Війна і мир» у знаменитій 
сцені смерті Андрія Болконського. Смерть героя Л. Толстого В. Соловйов розглядає 
як «прозріння в нірвану, яка викликає у помираючого тільки повну апатію 
(безпристрасність) і байдужість до всього, навіть до найдорожчого у житті» 
[7, с.127–128]. 

Буддійські ідеї зацікавили російську інтелігенцію, зокрема І. Анненського й 
К. Бальмонта, з одного боку, загальною орієнтальною тенденцією, властивою 
романтизму. З іншого – загальним геополітичним інтересом Росії до Сходу, 
переоцінками та відкриттями іншонаціонального світу як в історичному, соціально-
побутовому, так і в культурно-історичному аспектах. І, нарешті самими його 
філософськими та етичними положеннями, які зазвучали в атмосфері російських 
моральних і художніх пошуків кінця XIX століття особливо актуально. 

Російська філософія 80-90-х років XIX століття вступає в нову фазу свого 
розвитку: в ній розпочинається переоцінка усталених етичних принципів, 
характерних для 60-70-х років, посилюється тенденція до суб’єктивізму. У 
зображенні хаотичної, позбавленої «спільної ідеї» дійсності, чітко простежується 
настрій, смаки та симпатії автора. Але літературне суб’єктивне начало цього 
періоду має дещо іншу природу, ніж, наприклад, у творчості письменників-
романтиків. Болісне відчуття внутрішнього «безладу», напружені спроби його 
подолати, знайти вихід – ось зміст проблеми, суб’єктивно пережитої багатьма 
філософами та мислителями кінця ХІХ століття. Так, за Л. Толстим, наприклад, 
джерело всіх проблем людини криється в її егоїстичній жадобі існування, тому Схід 
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його приваблює «своїм небажанням піддатися спокусам цивілізації й обмежитися 
пасивними формами боротьби» [7, с.128-129]. 

Згідно з буддійським вченням, одним з найважливіших джерел страждань 
людини є її жага насолод. Звільнення від страждань – у відмові від бажань. «За 
буддійським вченням про спасіння, – пише В. Соловйов, – перехід від помилкового 
й злого життя до спокою небуття є справою великою і важкою: потрібно спершу 
досягти повної чистоти, спокутувати не тільки гріхи даного свого існування, а й усіх 
незліченних попередніх існувань...» [7, с.129]. У епоху загального відчаю від 
усвідомлення неможливості будь-яких змін, коли визначальним стає настрій апатії і 
песимізму, людина свідомо намагалася відірватися від минулого і піти від боротьби 
у свій внутрішній світ, замислюючись про те, що краще – матеріальне життя з його 
«пристрастями, веселощами і тривогою», яке, по суті своїй, і випадкове, і порожнє, 
або добровільний і свідомий відхід із нього в небуття, яке «саме по собі не є злом, а 
благом»? Що більше шкодить людині та її оточенню? Споглядальна апатія того, хто 
відходить у добровільне небуття або те, що вона залишиться в цьому світі й буде 
мучитися сама і мучити оточуючих? Як вирішить людина проблему вибору: 
дозволить собі бути вільною у прийнятті свого рішення чи піддасться диктату 
об’єктивної необхідності? 

Щоб дати відповідь на зазначені питання, звернемося до аналізу творчої 
спадщини російського і радянського сходознавця, академіка Російської академії 
наук Ф. Щербатського, який зазначає, що «буддизм заперечує саме існування душі, 
а думка про існування в нас душі, тобто особливої, цілісної духовної особистості, 
визнається найлютішою єрессю і коренем зла. Існує, звичайно, свідомість як 
особливий апарат, що сприймає явища зовнішнього світу, існує воля як духовний 
процес, що передує будь-якому вчинку, існують почуття, приємні і неприємні, – все 
це кожної миті існує, тобто змінюється, з’являється і зникає, але єдиної, а тим 
більше безсмертної душі, з якої всі ці душевні явища виходили б, зовсім немає [9, 
с.225]. 

На основі аналізу поглядів Ф. Щербатського доходимо до твердження, що не 
існує також і вільної волі в сенсі волі, що належить якійсь особистості та виходить з 
якої-небудь душі. Існує, навпаки, безособовий світовий процес життя, 
безначальний, вічно мінливий, що розвивається в неминучих гранях, які 
обумовлюються законом причини і наслідку. Ніщо не з’являється без відповідної 
достатньої причини. Процес такого життя тяжкий, це процес страждання, але 
процес, що містить в собі самому зерно вдосконалення і свободи. Це переконання, 
що світовий процес життя веде до досконалості й кінцевого звільнення від кайданів, 
що накладаються законом причини і наслідку, – це переконання є єдиною вірою, 
єдиною догматичною передумовою буддизму. Згідно цього переконання процес 
життя відбувається з певною метою, він приведе до зрозумілого кінця, йому самому 
притаманне прагнення до постійного вдосконалення, до позбавлення від світового 
страждання, до досягнення кінцевої мети в заспокоєнні. На переконання 
представників буддизму, чим досконаліше життя, чим менше в ньому хвилювань, 
тим воно спокійніше. Знищення хвилювання, знищення цього буття – страждання, 
«Вічний Спокій», «Абсолютне Буття», «Ніщо» по відношенню до суєти мирської, 
«Згасання» життєвої суєти назавжди – ось кінцевий, віддалений ідеал, перед яким 
не побоявся стати буддизм. У ньому немає місця ні Богові, ні душі, ні вільній волі. 
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Це безособовий Абсолют, що протікає в межах того, що ми називаємо, з усіма 
переживаннями. 

Таким чином, аналізуючи погляди російських філософів, мислителів та 
сходознавців кінця ХІХ століття В. Васильєва, І. Мінаєва, С. Ольденбурга, 
Ф. Щербатського, можемо стверджувати, що 1880-ті роки в Росії були пов’язані з 
популяризацією різного роду філософських та етичних теорій, які йшли із Заходу й 
сприймалися на російському ґрунті в їх незмінному вигляді. Символізм, песимізм, 
натуралізм багато в чому визначили шляхи розвитку філософії та літератури. Етика 
символізму, наприклад, сама по собі передбачала звернення до різного роду 
екзотичних реалій та образів, які пропонував буддійський Схід. Популярною була 
теорія натуралізму з її принципами соціальної та біологічної детермінованості 
особистості. Відповідно до теорії натуралізму, людина не вільна змінити свою 
долю, тому що її характер і саме її життя визначають спадковість та середовище.  

У центрі уваги російської філософії та літератури цього періоду також стояло 
питання про особисту провину людини, про цінність її совісті та моральної 
відповідальності для кожного, тому потрібен був з’явитися герой, наділений 
індивідуальною волею. У зв’язку з окресленою тенденцією, намагаючись 
спростувати думку про непорушність детермінізму, утвердити віру в людину з її 
індивідуальною свідомістю і вільною волею В. Короленко, філософські та етичні 
прагнення якого були спрямовані до теоретичного осмислення і практичного 
втілення синтезу романтизму і реалізму, пише оповідання «Необхідність», в якому 
ставить і вирішує проблему морального вибору людини між свободою та 
необхідністю на матеріалі буддійської етики.  

Ідея, покладена в основу оповідання «Необхідність», зародилася у мислителя в 
1880 році. У цей час він написав нарис, що зберігся не повністю, в якому йде мова 
про богобоязливого й мудрого факіра, що розмірковує про роль необхідності в 
житті людини. Характер нарису полемічно спрямований проти прихильників 
«незмінних законів природи» і теорії зумовленості людської долі. 

У 1880 році мислитель перебував на засланні у Березовських Починках. У 
період в’ятського заслання (25 жовтня 1879 року – 26 січня 1880 року), 
В. Короленко писав у листі до брата, що в губернії були надзвичайно поширеними 
«…безпосередні тваринні інтереси. Народ з задатками, це правда. Але поки жодних 
запитів морального або розумового характеру, чи просто навіть дивовижна 
відсутність сприйнятливості до подібного роду питань ... Так, рутина, терпимість, 
звичайно, розпочинається з байдужого індиферентизму» [5]. Таке безпосереднє 
знайомство із живим справжнім народом змусило мислителя задуматися над 
призначенням літератури, спрямованої на необхідність пробудити в людині її 
свідомість, волю, здатність морально перебудувати себе і світ. Це переконання 
лягло в основу філософсько-етичних принципів В. Короленка, яким він буде 
слідувати протягом усього свого творчого життя. 

До нарису мислитель повернеться в 1894 році. У цей період В. Короленко дещо 
відійшов від літературно-мистецької діяльності й почав активніше займатися 
публіцистикою та громадською роботою. Участь у Мултанському процесі, 
направленому проти вотяків – жителів села Старий Мултан, звинувачених у 
людських жертвоприношеннях і нездатних відстояти свою невинність, з новою 
силою піднімає для мислителя питання про необхідність розвитку в кожній людині 
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її моральної самосвідомості та індивідуальної волі, всупереч пасивному 
підпорядкуванню зовнішній об’єктивній необхідності. Г. Бялий зазначав, що вся 
обстановка Мултанської справи приголомшила В. Короленка. У стані сильного 
нервового потрясіння він пережив глибоку моральну кризу. Згодом мислитель 
напише братові: «Можливо, пройде ця криза і не без користі: багато я зрозумів своїх 
помилок... Необхідно багато що змінити й у своєму житті, і в своєму ставленні до 
життя. А між тим, змінювати важко. Потрібно, нарешті, свої сили прилаштувати у 
що-небудь, що залишиться, але тільки потрібно також і жити, й придивлятися до 
життя, і брати участь у ньому» [1, с.268]. Активна життєва позиція, реалізована воля 
людини, на думку гуманіста, повинні бути націлені на перетворення життя всупереч 
теоріям про «незмінні закони природи», які становлять суть метафізики і направлені 
на дослідження незмінних начал усього сущого, які умоглядно осягаються. 

У такому настрої В. Короленко і дописує свою «східну казку». Розмірковуючи 
про проблеми сучасності, він звертається до етики буддизму. На сторінках свого 
«Щоденника» мислитель згадує книгу в’ятського священика М. Блінова 
«Язичницький культ вотяків», в якій автор намагається довести, що вотяки – 
буддисти, у яких «лагідний Будда перетворився в «страшного бога», і як доказ 
наводить факт жертвоприношень, які, нібито, мали місце і у вотяків, і у буддистів» 
[3, с.45]. Причому, жертвопринесення М. Блінов має на увазі людські, адже у 
буддистів вони є свідомим переходом у небуття. Заперечуючи версію М. Блінова, 
В. Короленко наводить вірш, створений язичником-буддистом ще добуддійського 
періоду. Цей вірш, в якому «вже помітні пошуки єдиного бога», мислитель бере з 
книги С. Ольденбурга, і спростовує припущення М. Блінова, що «буддисти 
закликають до людських жертвоприношень» [7, с.133-134]. 

На основі аналізу поглядів В. Короленка, С. Ольденбурга і М. Блінова, можемо 
стверджувати, що етика буддизму відволікається від історично реального устрою 
суспільства. Вона звертається тільки до тих, кому це суспільство не під силу, вона 
організовує не суспільство, а втікачів із суспільства. Вона веде освічених до 
монастирів. Звідти – з безпечної відстані – вони світять світу, нездатному змінитися, 
подають приклад людських стосунків, заснованих на співчутті, рівності, спільних 
пошуках мудрості та взаємному вирішенні всіх питань. Свобода, в буддійському 
розумінні, – це повне звільнення від прихильності, почуттів, відчуттів тощо. «Хто, 
як сліпий, не бачить, як глухий, не чує, як дерево, бездушний і нерухомий, знай про 
те, що він досяг спокою і пізнання», – так міркує герой В. Короленка брамін Дарну 
[2, с.376]. 

Оповідання «Необхідність» мислитель називає «східною казкою», віддаючи тим 
самим данину усталеній романтичній традиції початку XIX століття. Герої 
оповідання прагнуть досягти нірвани як абсолютної свободи від необхідності, яка 
обмежує їх, і відкриває шлях до істини. Кассапа, син раджі Лічави, пригнічений 
думкою про те, що все в його житті зумовлює необхідність, яка «позбавляє його 
навіть права відповідати за свої власні вчинки» [2, с.374]. 

Він усвідомлює свою нездатність боротися з силою потоку, який несе його по 
життю. Душа героя пригнічена сумнівами, головний з яких – право на виявлення 
своєї волі, на здійснення своєї внутрішньої свободи, відсутність якої змушує його 
сумувати і приносить невимовні страждання. Настрій Кассапи можна пояснити 
тими категоріями, які були вироблені буддизмом: життя безглузде, тому що людина 
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не вільна що-небудь змінити в ньому, все, що відбувається навколо неї, відбувається 
без її участі, а з волі того, що зветься необхідністю.  

Відповіддю на питання Кассапи є сюжетна лінія оповідання. Свої сумніви 
Кассапа висловлює вголос, звертаючись до мудрих брамінів Дарну, Пурани й 
Улайє, останній з яких розповідає йому історію, що в далекому минулому трапилася 
з Дарну і Пураною. 

Дарну і Пурана – наймудріші браміни у всій Індії – не задовольнилися 
набутими з вед та шастр знаннями і жадали нової істини, яку самі вирішили 
наблизити до себе. Герої В. Короленка відправляються мандрувати. І це не 
випадково, бо мандрівка – «необхідна четверта ступінь, яку повинен пройти брамін, 
щоб, відійшовши з реального життя в усамітнення й там, звернувшись до певних 
розумових і фізичних вправ, досягти духовного прозріння, що в етиці буддизму й 
означало набуття істини» [2, с.379]. Шукачі істини знаходять місце під 
смоківницею, яка для буддистів є символом безсмертя й вищого знання. Під 
пагодовою смоківницею завершилися пошуки знання Буддою, тут він досяг свого 
просвітлення. Дарну, який першим відправився в мандрівку, досяг священного 
місця, де знаходилися руїни стародавнього храму. Цей храм був колись 
споруджений на честь давнього божества, ім’я якому – «Необхідність». 
Необхідність називає себе володаркою будь-яких рухів, оскільки все існуюче, все 
живе – немічне, безсиле, безвладне, під впливом необхідності воно досягає мети 
свого буття – смерті, яка для буддистів була однією з найвищих цінностей, адже 
вона – чергова сходинка у досягненні мокші. Але Дарну не смерті шукає, він жадає 
істини, яка вище за смерть, адже вона – безсмертя. 

Усвідомлення того, що людина є іграшкою в руках необхідності, завдає герою 
оповідання нестерпних страждань. Якщо саме існування людини зумовлене 
необхідністю, тоді існування є стражданням; джерело існування – жага життя, 
знищенням спраги життя знищується існування, значить, і знищується пов’язане з 
ним страждання, й людина, кидаючи виклик необхідності, стає вільною. 
Необхідність випробовує Дарну всякого роду «спокусами», якими є природне 
людське бажання втамувати спрагу або голод. Дарну не бажає підкорятися 
Необхідності, він кидає їй виклик, нехтуючи почуттями голоду і спраги, але тим 
самим реалізує своє право на внутрішню особисту свободу, «…звільнившись від 
голоду та спраги й намагаючись поширити на всі чотири сторони світу впевненість 
у своїй внутрішній свободі. Він схуд, висох, здерев’янів, втратив відчуття часу і 
простору. Він не розрізняв дня і ночі, але все стверджував собі, що він вільний» 
[2, с.381]. Божество намагається переконати Дарну в тому, що і його бажання 
знайти істину теж продиктоване нею, Необхідністю, тому що жодна людина не 
здатна зробити будь-якого руху за все своє життя, який би не був розрахований 
наперед Необхідністю. Дарну відкинув усі спроби Необхідності підпорядкувати 
себе її законам, він відволікся від усього, що обмежувало його свободу, і віддався 
спогляданню істини, яка ось-ось повинна була йому відкритися. Через деякий час 
птахи, які звикли до його нерухомості, прилітали і сідали на нього, а потім пара 
диких горлиць влаштувала собі гніздо на голові вільного мудреця й безтурботно 
вивела пташенят у складках його тюрбану. 

«Дурні птахи! – думав мудрий Дарну, коли спочатку воркування подружжя, а 
потім писк пташенят досягав його свідомості ... – Усе це вони роблять тому, що 
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невільні і підкоряються законам необхідності». І навіть коли плечі його стали 
покриватися пташиним послідом, він знову повторював собі: «Дурні! І це теж вони 
роблять, тому що невільні» [2, с.380-381]. Себе ж він вважав вільним у найвищому 
рівні й навіть близьким до богів. Знизу, з ґрунту, потягнулися тонкі стеблини 
повзучих рослин і стали обвивати його нерухомі ноги. Гординя заважає Дарну 
підкоритися закону необхідності, тому він іде в небуття.  

Аналізуючи позицію Дарну, зауважимо, що розуміння свободи в буддійській 
філософії далеке від того, що розуміли під свободою романтики. Якщо в 
романтичній етиці категорія свободи пов’язувалася з ідеєю самоцінності людської 
особистості, вірою у всемогутність вільного людського духу, людської особистості, 
то в буддійському розумінні свобода – це повне звільнення людини від необхідності 
думати, мріяти, аналізувати, бажати, їсти, пити, спати тощо. Тільки свідомо 
відмовившись від усього цього, людина могла відчути себе вільною в найвищому 
розумінні цього слова й навіть близькою до богів. 

Інший брамін – Пурана також жадає пізнати істину й також приходить до того 
ж храму, де Дарну вже стояв «блаженний до такої міри, що навіть птахи звили на 
ньому свої гнізда» [2, с.382]. Але Пурана не такий норовливий, як Дарну. Він, 
навпаки, підпорядкував себе Необхідності, адже відкрив істину абсолютно 
протилежну тій, яку відкрив Дарну: якщо все в житті відбувається з волі 
Необхідності, то людина, підкорившись їй, може знайти повну свободу, бо їй нічого 
не доведеться робити самій, усе й так станеться з волі Необхідності. І добродушний 
Пурана підкорився їй. Так само, як і Дарну, «він занурився в повне споглядання і 
став чекати, доки Необхідність здійснить себе сама. Він чекав день, другий і третій 
... Поступово посмішка застигла на його обличчі, тіло схудло, інша пара горлиць 
звила гніздо в складках його тюрбану... Коли ж паростки трави перекинулися також 
на нього, то незабаром не можна було відрізнити Пурану від його товариша – 
норовливого мудреця, який боровся з Необхідністю, від мудреця, який їй цілком 
підкорився» [2, с.384]. 

Відповідаючи на питання про зміст істини, В. Короленко приводить своїх героїв 
до відкриття істини не в буддійському, а в романтичному розумінні. Молода 
дівчина, яка випадково забрела до руїн храму, побачивши мудреців, що стояли на 
порозі нірвани, очистила їх плечі від пташиного посліду, обмила їх і зберегла на 
губах Дарну поцілунок, після якого іскра, що ледь не згасла у свідомості мудрого 
Дарну, зажевріла знову, думка прокинулася й стала неспокійно метатися в темряві 
[2, с.386]. Дарну раптом зрозумів, що вони з Пураною стоять на порозі смерті, а не 
свободи, і це теж необхідність, але ще й нерозумна. У той час, як можливість 
врятувати себе і товариша – необхідність, але розумна. Але для цього потрібні воля 
та зусилля. Дарну робить відкриття, що божество Необхідність визнає своїми 
законами лише те, що вирішить наш вибір. Необхідність – «не господар, а тільки 
бездушний лічильник наших рухів. Лічильник відзначає лише те, що було. А те, що 
ще має бути, відбувається завдяки нашій волі» [2, с.387]. 

Таким чином, можемо стверджувати, що визнання індивідуальної волі людини 
було домінантною ціннісною орієнтацією й вирішальним фактором розвитку 
людської особистості і можливого способу утвердження внутрішньої свободи 
людини особливо в епоху загального сум’яття, песимізму і кризи усталених 
моральних та етичних норм. І той факт, що В. Короленко ставить і вирішує кризову 
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проблему на матеріалі буддійської філософії та етики, що набуває популярності 
серед інтелектуально мислячої Росії кінця XIX століття, розкриває маловідому 
сторону його багатогранного таланту і відкриває для російської літератури і 
філософії нові перспективи і нове спрямування в осмисленні ідей та образів Сходу. 
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Рассмотрены особенности процесса реинтерпретации В.Г. Короленко ценностных ориентаций 
буддизма; установлено, что, по мнению мыслителя, для данной мировой религии признания 
индивидуальной свободы человека было главной ценностной ориентацией и решающим фактором 
развития личности, способом утверждения внутренней свободы, что постало важным 
обстоятельством в эпоху всеобщего смятения, пессимизма и кризиса устоявшихся моральных и 
этических норм. 
Ключевые слова: реинтерпретация, ценностные ориентации, буддизм, истина, индивидуальная 
воля, свобода. 
 
Blokha Y.Y.  Reinterpreting by V.G. Korolenko values of Buddhism // Scientific Notes of Taurida 
National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 
2013.– Vol. 26 (65). – № 4. – P. 256–264. 
This research considers the features of reinterpreting by Volodymyr Galaktionovych Korolenko, one of the 
most famous Ukrainian and Russian thinkers, humanists and human rights activists of the late XIX – early 
XX century, the values of Buddhism, particularly the doctrine of reincarnation, which is totally contrary to 
the Christian view of the uniqueness and finite earthly life;  justifies the relevance of this process to 
Russian philosophy and literature of that period; based on the analysis of the «oriental tale» named «The 
Need» it has been found out that, according to the philosopher, in the recognition of individual rights for 
this world religion was the major value orientation and decisive factor in the development of personality, 
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the way of strengthening internal freedom, which was an important factor in the era of total confusion, 
pessimism and crisis of established moral and ethic standards.  
Keywords: reinterpretation, value orientations, Buddhism, truth, individual liberty. 

 

 


