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ДОСВІД ОСМИСЛЕННЯ ГЕРОЇЗМУ 
У  ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА ХУДОЖНІЙ СПАДЩИНІ  

МИКОЛИ РЕРІХА
Анотація. У статті розкрито погляд М. К. Реріха на героїзм як 

провідний чинник культурно-історичного процесу, як одну з немину-
щих цінностей, що зумовлюють механізм культурної спадкоємності. 
Розглянуті його думки щодо героїв як виразників сутності народу, 
творчість яких закладає підґрунтя майбутніх досягнень людства. 
Проаналізовано тісний зв’язок героїзму та культури; висвітлено 
проблему трагедії героїчних особистостей, відображену у творчості 
митця. Приділено увагу героїчному минулому України в його спадщи-
ні. Наголошено на проблемі дискредитації ідей М. К. Реріха журналіс-
тами та псевдонауковцями.
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Нині поглиблюється процес формування космічного світо-
гляду, який започаткували наприкінці XIX – на початку       ХХ 
ст. учені та філософи-космісти, а також діячі мистецтва. Саме 
тому набуває актуальності дослідження філософської та нау-
кової спадщини двох видатних учених і мислителів — Миколи 
Костянтиновича та Олени Іванівни Реріхів, які зробили вели-
кий внесок у становлення космічного світогляду. Ця спадщи-
на розкриває низку явищ, важливих для культурно-духовного 
розвитку людства. Серед них чільне місце посідає феномен 
героїзму, який постає не звичайною естетичною категорією, 
а невід’ємною частиною процесів, пов’язаних з еволюційним 
розвитком людини. У своїх працях М. Реріх та О. Реріх сфор-
мулювали оригінальну концепцію героїзму, яка, репрезентую-
чи це явище як один з найважливіших чинників космічної ево-
люції людства, дає можливість знайти його витоки в природі 
людини як істоти, тісно пов’язаної з енергетичними процеса-
ми єдиної багатовимірної одухотвореної системи світобудови. 

Яскравий прояв зазначеної концепції знаходимо в історико-
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філософських творах М. Реріха (1874-1947), а також у ху-
дожній творчості. Він автор понад семи тисяч картин, низки 
літературних праць, сотень нарисів, віршів, казок, що склада-
ють 27 томів. Окрім того, М. Реріх був істориком, археоло-
гом і мандрівником, організував і здійснив наукові експедиції, 
однією з яких була Центрально-Азійська (1924-1928 рр.), 
ініціював Міжнародний “Договір про охорону мистецьких і 
наукових установ та історичних пам’яток (Пакт Реріха)”, під-
писаний 1935 р. у Вашинґтоні. 

Метою статті є висвітлення основних ідей М. Реріха щодо 
героїзму, висловлених у його історико-філософських творах і 
художніх полотнах.

Синкретичність і універсалізм поглядів М. Реріха пов’язані 
з його зверненням до світового культурного надбання, до філо-
софських концепцій Заходу і Сходу, до відкриттів емпіричної 
науки та метанаукових способів пізнання. Багатогранне творче 
надбання мислителя містить оригінальні думки, що розкрива-
ють філософський смисл героїзму. Центральне місце належить 
ідеї про те, що іманентна сутність героя пов’язана з психологією 
та внутрішнім душевним устроєм його народу. На думку мис-
лителя, герої, “в різноманітному подвигу яких виявлена душа 
народна”, укарбовують народну свідомість і стають символом 
цього народу. “Герої, – писав він, – під час їхнього стрімкого 
подвигу і не підозрювали, що вони є виразниками країн, ви-
разниками найціннішої конденсованої психології” [1, 45]. У 
нарисі “Душа народу” М. Реріх згадує героїв, імена й образи 
яких багато століть зберігаються в народній пам’яті, кожен з 
них визначений як виразник сутності своєї країни: французька 
героїня Жанна д’Арк, італійський святий Франциск Ассись-
кий, російський подвижник Сергій Радонезький, індійський 
імператор Акбар, єгипетська цариця Хатшепсут, тибетський 
Далай-лама П’ятий та багато інших. М. Реріх стверджував, 
що країна, яка зберігає в серці образ свого героя, свідчить про 
свій потенціал до вдосконалення [1, 47]. 

Однією з важливих думок є твердження про те, що героям 
належить провідна роль в історичному процесі. Саме ця риса 
вирізняла тих видатних особистостей, про яких писав М. Ре-
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ріх і яких втілила його художня творчість. Він наголошував, 
що “життя героя веде людство” [1, 53]. І навіть якщо діяння 
героя віддалені століттями і може здаватися, що його ім’я за-
буте, певного часу народ знову звернеться до його подвигів. 
“У метушні життя, – розмірковував М. К. Реріх, – можли-
во, знову тимчасово не згадуватимуться ці великі імена, але 
як тільки душа народна відчує необхідність духовного піджив-
лення, вона знову неухильно звернеться до тих, хто вів її до 
блискучих будівничих досягнень” [1, 45]. Слід відзначити ці-
кавий приклад циклу (упродовж кількох десятиліть) проник-
нення згадки про подвиг місцевого героя Германа в народну 
пам’ять однієї з австрійських сільських общин, потім його за-
буття, зникнення з цієї пам’яті, а потім знову поява, описаний 
в статті Е. Ленґзейлера [2].

М. Реріх не тільки звертався до історії, але й уважно спо-
стерігав за ставленням до героїзму в сучасному йому світі. У 
статті “Роботи” він гаряче підтримує суголосне його думкам 
твердження індійського письменника, перекладача і літера-
турознавця Т. Васвані про те, що “шанування героїзму було 
підґрунтям удосконалення особистості й прогресу нації ... ша-
нування героя подібне до розквіту в житті народу”, а “бути ге-
роїчним повинно міститися в самій людській природі” [3, 238]. 
Ця теза заслуговує на особливу увагу, оскільки стверджує од-
вічну природність феномену героїзму щодо людини й спонукає 
до пошуку його глибинних засад.

У історико-філософських нарисах М. Реріх акцентує увагу 
на характерних рисах героїв: мужності, самовідданості, творчій 
вдачі, прагненні до праці та знання, мудрості, любові до кра-
си, дружелюбності, допомозі пригнобленому, здатності долати 
перешкоди тощо. Окремий нарис М. Реріх присвятив слову 
“подвиг”, підкреслюючи його унікальність і глибину смислу: 
якщо зібрати з різних мов слова, які означають найкращі ідеї 
руху вперед, жодне слово не відповідатиме влучному терміну 
“подвиг”. “Подвиг створює і накопичує добро, робить життя 
кращим, розвиває гуманність. “Подвиг” означає рух, сприт-
ність, терпіння і знання, знання, знання” [1, 49]. Справді, по-
двиг пов’язаний з внутрішнім, інтуїтивним знанням, що дає 



352

Богдана СОКОЛОВА

можливість героєві діяти в межах еволюційних процесів світо-
будови. Глибину підходу М. Реріха до визначення слова “по-
двиг” оцінив Д. Ліхачов, також звернувши увагу на те, що в 
самому корені цього слова немов “застряг рух”: ““по-двиг”, 
тобто те, що зроблене рухом, спонукане бажанням зрушити з 
місця щось нерухоме” [4, 10-11]. Дійсно, якщо звернутися до 
когнітивного аспекту героїзму, тобто принесення героєм нових 
знань, то він пов’язаний зі зрушенням суспільної свідомості, з 
культурним і духовним розвитком народу.

Художня творчість М. Реріха ґрунтувалася на його науко-
вій діяльності, що створювало унікальний синтез. “Художник 
надавав у картинах наукову інформацію, а вчений мав художнє 
прозріння та інтуїцію”, – наголошує академік Російської ака-
демії природничих наук, видатний дослідник спадщини родини 
Реріхів Л. Шапошникова [5, 48]. Отже, думка про провідну 
роль героїв у культурній еволюції є лейтмотивом його числен-
них художніх творів, присвячених великим Учителям та геро-
їчним особистостям різних часів і народів. Серед них: “Хрис-
тос”, “Чаша Христа”, “Жанна д’Арк”, “Святий Франциск”, 
“Свята Женев’єва”, “Беда-проповідник”; це також картини, 
присвячені православним святим (“Святий Сергій Радонезь-
кий”, “Святий Миколай”, “Пантелеймон-цілитель”, “Про-
копій праведний за невідомих мореплавців молиться”, “Свя-
тий Меркурій Смоленський” тощо) та подвижникам Сходу 
(“Чаша Будди”, “Гесер-хан”, “Кришна”, “Арджуна”, “Зоро-
астр”, “Бгагаван”) тощо. 

Героїчні мотиви пронизують серії полотен М. Реріха “Санк-
та”, “Героіка”, “Майтрейя” тощо, відчуваються в картинах 
“Зірка героя”, “Слава Героєві”, “Пломінь героя”, “Чаша ге-
роєві”, “Героіка Китаю”, “Меч мужності”, “Пречистий град – 
ворогам озлобленість”, “Тримателька Миру”, у костюмах і де-
кораціях, створених до опер М. Римського-Корсакова “Князь 
Ігор”, “Сказання про невидимий град Кітеж і діву Февронію”, 
балету І. Стравинського “Весна священна” тощо. Напередод-
ні та під час Великої Вітчизняної війни художник створював 
сповнені патріотичним пафосом полотна, звертаючись до ге-
роїчного духу свого народу – “Святогор” (1938), “Настасья 
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Микулична” (1938), “Богатирі прокинулись” (1940), “Олек-
сандр Невський” (1942), “Перемога (Змій Горинич)” (1942), 
“Партизани” (1943) тощо. 

Героїчним особистостям присвячена серія картин “Знамена 
Сходу”, яку художник створив 1924 р. під час Центрально-
Азійської експедиції. Вона містить полотна “Матір Світу”, 
“Знаки Христа”, “Будда Переможець”, “Мойсей Водитель”, 
“Сергій – Будівельник”, “Лао Цзе”, “Дзон Ка Па”, “Пад-
ма Самбгава”, “Міларепа Слухаючий”, “Конфуцій Справед-
ливий”, “Дордже Дерзнувший”, “Сараха – Блага Стріла”, 
“Магомет на горі Хіра”, “Нагарджуна – переможець Змія”, 
“Иєнно-Гуйо-Дья – друг мандрівників”, “Ойрот – вісник Бі-
лого Бурхана” тощо. Дослідник життя та творчості М. Реріха 
П. Бєліков звернув увагу на цікавий факт: “У серії “Знамена 
Сходу” впадає у вічі відсутність ортодоксальних релігійних 
сюжетів. Реріх замінює їх народними повір’ями, апокрифами. 
Так, Конфуція художник показує таким, що зазнає утисків, 
Сергій у нього “самосильно працює”, Будда закликає не до 
відчуження, а до життєвого подвигу, а войовничий Магомет 
усамітнюється в пустелі. Духовність і подвижницький пафос 
персонажів Реріха не божественні, а людяні. Загалом вся серія 
відображає ідею про єдність людства, про моральність праці й 
подвигу” [6, 214]. 

Одне з чільних місць у творчій спадщині М. Реріха посідає 
героїчне минуле України. Глибинний інтерес художника вия-
вився ще в ранніх творах “Три запорожці під дубом”, “Портрет 
гетьмана”, ескізи, присвячені Б. Хмельницькому, тощо; у що-
деннику Реріха-студента згадана праця над образом гетьмана 
Самойловича на засланні [7, 41]. У 1895-189 рр. молодий ху-
дожник закінчує працю над полотнами “Вечір богатирства Ки-
ївського” (два варіанти) та “Ранок богатирства Київського” 
які стали предтечею серії картин “Початок Русі. Слов’яни”. 
І потім, протягом усього життя М. К. Реріх звертався до іс-
торії Київської Русі, ретельно вивчаючи та аналізуючи її віхи; 
на його полотнах розгорнена галерея героїчних давньоруських 
образів: “Борис і Гліб (Видіння в човні)”, “Борис і Гліб” (для 
церкви в Шліссельбурзі), “Князь Ігор (Затемнення)” (ескіз 
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фризу для будинку Бажанова), “Свята Ольга” (ескіз малю-
вання), “Святий Гліб”, “Радовашеся Ярослав Граду Києву”, 
“Ярослав Мудрий”, “Похід Ігоря”, “Святі Борис і Гліб” тощо. 
Відомі також архітектурно-монументальні твори М. Реріха в 
Україні, пов’язані з героїчними образами. Зокрема, для пів-
денного порталу Троїцької церкви (Почаївська Лавра у Поча-
єві Тернопільської обл.), побудованої за проектом архітектора 
А. В. Щусева у 1906-1908 рр., М.Реріх створив ескіз мозаїки 
“Спас і князі святі”, а для західного порталу – ескіз мозаїки 
“Богородиця і святі іноки”. Також слід зазначити, що ще за-
молоду М. Реріха зацікавила героїчна вдача Т. Шевченка, і 
все своє життя він залишався шанувальником його творчості. 
За словами Ю. М. Реріха, “Кобзар” був однією з улюбле-
них книжок його батька, його часто читали в сімейному колі. 
“Героїка, енергійність і щирість Шевченкового рядка особливо 
імпонували Миколі Реріху, втілюючись не лише через худож-
ній образ, а й через слово”, – пише один з дослідників духо-
вних зв’язків двох митців М.Скиба, наголошуючи, що один зі 
своїх віршів “Думка” молодий художник присвятив великому 
співцеві України [7, 41].

У літературній та художній творчості М. Реріха відобра-
зився тісний взаємозв’язок культури та героїзму. У більшос-
ті його нарисів і статей, присвячених культурі, зустрічаються 
слова “героїзм” і “подвиг”. Збірка статей “Культура і цивіліза-
ція” [8] пронизана героїчним духом культурного будівництва. 
Шлях справжньої культури для мислителя – це шлях нових 
відкриттів, досягнень і побудов, відзначений віхами подвигу, 
оскільки без подвигу подолання нові смисли не стануть час-
тиною культури. Адже зазвичай визнання нових концепцій 
або нового світогляду відбувається в умовах сильного опору 
старої ідеології та старих культурних традицій, опору, спри-
чиненого інертністю людського мислення. Такий опір новим 
ідеям зумовлює складну долю їхнім носіям, котру вони сприй-
мають героїчно. Тому кожний новий етап культурно-духовного 
розвитку людства будується зусиллями героїв. Не випадково 
в статті “Охоронення” М. Реріх писав, що “суспільні героїч-
ні подвиги потрібні там, де людство засновує великі сторінки 
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Культури” [9, 124]. Таким чином, створення культури тісно 
пов’язане з героїзмом і, як вважав М. Реріх, образи героїв 
культури є чудовими прикладами для виховання молоді в дусі 
героїчного начала. 

Однак креативна творчість не є винятковою діяльністю ге-
роя в галузі культури, адже він бере на себе також і функцію її 
захисника. У статті М. Реріха “Збережіть” знаходимо цікаву 
думку: “...Справжній герой і є захисником Культури” [9, 170]. 
Дійсно, для справжнього героя, внутрішня культура якого до-
сягла високого рівня, захист культурних цінностей є природ-
ним станом душі. Окрім того, навіть якщо герой-воїн захищає 
свій соціум від небезпеки знищення, він захищає при цьому 
і його культуру. “Захист Батьківщини є і оборона культури, 
– пише М. Реріх у статті “Оборона” – понад повсякденним 
пилом сяє поняття Батьківщини. Той, хто усвідомлює це по-
няття, чудове і непорушне, той може вважати себе свідомим 
працівником культури” [10, 15].

Таким чином, у творчості М. Реріха відображені дві функції 
героя щодо культури: творча і захисна. Постать самого мит-
ця є прикладом поєднання обох функцій в одній особистос-
ті, і таке поєднання відбувалося у всепланетному масштабі. 
Він був творцем видатних творів мистецтва, одним із засно-
вників нового космічного світогляду, і водночас — одним з 
найполум’яніших захисників культури. Як ініціатор Пакту Ре-
ріха, багато працював з підготовки його проекту, активно ви-
ступав на захист культурних пам’яток, серед яких були храми 
Христа Спасителя, Спас на Бору, Софійський Собор у Києві.

Боротьба за культуру для М. Реріха – це сувора та героїчна 
боротьба з невіглаством. “Ми знаємо, – писав він, – що не-
вігластво неминуче буде огризатися на все, пов’язане з Куль-
турою, оскільки невіглас і Культура так само відрізняються, як 
Світло й Темрява. Ми знаємо цю злостивість невігласів, але 
вона є лише підґрунтям для подвигу” [9, 79]. Бачимо, мисли-
тель вважав, що напруження, яке створюється перешкодами, є 
творчим і перетворюється на будівничу енергію на благо куль-
тури. Також позитивним моментом у цій боротьбі М. Реріх 
вважав і те, що героїчні образи борців за культуру є провідни-
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ми віхами в житті народу, оскільки, укарбовуючись у народній 
душі, вони надихають наступні покоління на нові подвиги. 

Проте більшість героїв, чия діяльність є неодмінною час-
тиною культури, стає жертвою догматичного мислення свого 
оточення, як вже зазначалося. Інертність людської свідомості, 
не здатної одразу гідно оцінити думки та вчинки героя, спря-
мовані в майбутнє, прирікає її на трагічну долю, забезпечуючи 
у кращому випадку непорозуміння, у гіршому – наклепи, пе-
реслідування, фізичну розправу. У творчості М. Реріха траге-
дія героїчних особистостей посідала особливе місце. У статті 
“Несправедливість” він пише про численні утиски видатних 
діячів мистецтва, зазначаючи, що, незважаючи на те, що в су-
часному світі формально скасовані вогнища та інквізиція, циві-
лізоване суспільство успішно замінило тілесні муки “психічни-
ми голгофами” [11, 330-331]. У статті “Доля” він розмірковує 
над долями самотнього Рембрандта, зрадженої Жанни д’Арк, 
гнаного Конфуція, за трагізм життя яких людство несе відпові-
дальність. Але, як наголошує М. Реріх, “терновий великий Ві-
нок веде світ” [1, 59]. Ці рядки містять дуже важливий зміст, 
тому що мужність і самопожертва героїв усталюють цінності та 
істини й створюють підґрунтя нових щаблів еволюції. 

Діяльність такої героїчної особистості, як М. К. Реріх, об-
мовлена і недоброзичливими сучасниками, і тими, хто нині не 
здатний зрозуміти масштабність принесених знань. Ще за 
його життя невігласи та наклепники намагалися дискредитува-
ти його працю, про що свідчать його листи й статті (“Наско-
ки”, “Вигадки” тощо), у яких він, відповідаючи на неправду, 
констатував факти. І сьогодні знову малограмотні та безкуль-
турні особи, які називають себе журналістами, вченими, релі-
гійними діячами, відверто спотворюють не тільки біографічні 
факти життя, але й думки та ідеї М. Реріха. Слід зауважи-
ти, що проблемою дискредитації Реріхів занепокоєні й куль-
турні діячі України. Зокрема, екс-народний депутат України 
Л. Танюк, перебуваючи на посаді Голови комітету з вивчен-
ня культури та духовності Верховної Ради України, зазначав: 
“Сьогодні довкола імені Реріхів, на жаль, виникає безліч спе-
куляцій і підмін. Мені неодноразово доводилося виступати на 
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захист цих великих імен, спираючись саме на високий інфор-
мативний і концептуальний рівень публікацій МЦР [Міжна-
родного Центру Реріхів. – Б. С.]” [12, 73]. 

Коли йдеться про культуру в загальнонародному та загаль-
нолюдському масштабі, зазвичай мається на увазі світ арте-
фактів, суб’єктивним боком яких є смисл. Кожної поворотної 
доби ці смисли оновлюються, однак нові смисли не виникають 
на порожньому місці, оскільки існують вічні складові культу-
ри, які є її підґрунтям. “...Слід збирати всі життєві елементи 
Культури і застосовувати їх на подальшому етапі”, – писав 
М. Реріх у статті “Привіт Франції” [8, 40]. Він вважав, що 
неминущі цінності культури є її глобальним стрижнем і шукав 
їх скрізь, вдивляючись у традиційні культури кожного наро-
ду, з яким йому доводилося зустрічатися. Ось як пише про це           
Л. Шапошникова: “У бурхливому океані культурної історії 
людства орієнтиром для нього [Реріха. – Б. С.] були так зва-
ні “неминущі” елементи культурної традиції тих народів, крізь 
чиї землі і країни проходив маршрут Центрально-Азійської 
експедиції. Підґрунтям цього “неперебутнього”, або, як ми 
іноді говоримо, “вічного”, була колективна творчість наро-
дів, давніх і сучасних, їхній культурний і моральний досвід, 
їхні духовні цінності та багатовікові накопичення їхньої праці. 
Загалом, усе те, що зацікавлювало Реріха як ученого, худож-
ника та гуманіста. “Неминущі” елементи формували механізм 
культурної спадкоємності, приховані зв’язки якої наполегливо 
шукав Реріх на маршруті своєї експедиції. Коріння цього “не-
перебутнього” сягали глибокої давнини, стовбур йшов через 
теперішнє, гілля вже простягалося в майбутнє. Людська куль-
тура трималася на “неперебутньому”” [13, 307-308]. Однією 
з таких неминущих цінностей є героїзм і шанування героїв, що 
стають надійним підґрунтям кожного нового етапу культури. 

Таким чином, життєздатність соціуму зумовлена механіз-
мом культурної спадкоємності. Але цей механізм може пра-
цювати лише тоді, коли існують неминущі елементи культури. 
Саме їх захисту був присвячений Пакт Реріха, який зв’язав 
минуле, теперішнє та майбутнє, простягнувши єдину нитку 
культурної спадкоємності. Не випадково знак Стяга Миру (на 
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білому тлі в колі зображені три амарантові сфери: знак нескін-
ченної спадкоємності культури минулого, теперішнього та май-
бутнього), символу Пакту, зображений на картинах М.Реріха, 
присвячених героїчним особистостям: “Святий Сергій Радо-
незький”, “Жанна д’Арк”, “Тримателька Світу”, “Fiat Rex”, 
“Бгагаван”, “Ярослав Мудрий” тощо. Це відмітний знак тих, 
хто в минулому створював і захищав вічні цінності культури, ті 
елементи, які стануть наріжними каменями духовного розви-
тку в майбутньому. 

Як зазначає Л. Шапошникова, М. Реріх розглядав істо-
ричний процес у двох, глибоко взаємопов’язаних аспектах: як 
історію зовнішню, доступну безпосередньому емпіричному 
дослідженню, та історію внутрішню, історію “поза істори-
ками”, або метаісторію, як визначає її Л. В. Шапошникова. 
Метаісторія, якій, на відміну від земного історичного процесу, 
властиві непроминальні елементи, внутрішня єдність, узго-
дженість з космічною еволюцією [14], відбувається в контек-
сті єдиних енергокосмічних процесів світобудови. Окрім того, 
Л. Шапошникова наголошує, що “причина історичного про-
цесу міститься в метаісторичному процесі, в знанні вищому, 
ніж земне” [14, 29]. Така роль метаісторії пов’язана з впливом 
високих структур одухотвореного всесвіту на земну історію, з 
перебігом космічної еволюції, суб’єктами якої і є герої. Тому, 
вивчаючи історичне минуле, М. Реріх звертав особливу ува-
гу на такі особистості, чия творчість випереджала свій час і 
істотно вплинула на майбутні позитивні тенденції в історії та 
культурі. Ця творчість, на його думку, відбувалася в просторі 
внутрішньої історії та закладала підґрунтя майбутніх досяг-
нень людства. “Їх не так багато – будівничих життя, яке від-
повідає у внутрішньому сенсі майбутній еволюції, – писав він. 
– І дбайливо ми повинні відбирати ці імена майбутнього світ-
ла, продовжуючи їх список до сучасності” [15, 87-88]. Таке 
вивчення минулого заради майбутнього було головною рисою 
його творчого пошуку. 

Так, наприклад, з великою увагою він ставився до доби кня-
зювання Ярослава Мудрого, час правління якого оцінюється 
як період найвищої могутності й розквіту Київської Русі. Вва-
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жаючи, що просвіта народу, залучення його до мудрості книг 
і краси мистецтва сприяє розквіту держави, Ярослав Мудрий 
заснував першу на Русі бібліотеку в Софійському соборі. “Ве-
ликий Володимир зрушував маси, Ярослав склав їх у храм і 
зрадів величі Христовій, мистецтву. Цей момент для старого 
мистецтва є пам’ятним”, – писав у статті “Софійський собор” 
Микола Реріх [16, 56]. Сьогодні, коли дедалі актуальнішими 
стають його думки про культуру як підґрунтя цивілізаційного 
розвитку, слід пам’ятати, як світоч народної просвіти за часів 
князя Ярослава зміцнив могутність держави. І тому знаменни-
ми здаються слова художника про великого князя: “Керманич 
нехай любить мистецтво і знання” [17, 601].

Отже, сьогодні набувають подальшої актуальності думки 
М. Реріха про те, що справжня сутність героїв у будь-які часи 
– це жертовне служіння загальному благу, моральна стійкість, 
безстрашність, чистота помислів, велика творчість, ненасиль-
ство і любов до людей. “Вони [герої. – Б. С.] творили Благо” 
[1, 45], звучить як критерій героїзму, його результат, мірило, 
яке треба застосовувати до будь-якого вчинку, що претендує 
на героїчну дію. М. Реріх наголошував, що благо не руйнує, 
а творить, воно визначає вічні засади життя, непроминальні 
цінності людства. Дослідження героїзму з точки зору тих за-
кономірностей, які виявив М. Реріх, створить умови для ново-
го ставлення і значного посилення уваги до цього явища, усві-
домлення його кардинальної ролі та першорядної необхідності 
в житті суспільства.
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Annotation 
Sokolova Bogdana. Experience of conceiving the heroism in the  philo-

sophical and art N. Roerich’s heritage. In the article is considered the key 
ideas of conceiving the heroism and analyzed the connection of heroism and 
culture in the philosophical and art N. Roerich’s heritage; is devoted attention 
to the heroic past of Ukraine in the painter’s creation.

Key words: hero, heroism, exploit, culture, nation, humanity.

Аннотация
Соколова Богдана. Опыт осмысления героизма в  философском и 

художественном  наследии Н. К. Рериха. В статье раскрыт взгляд 
Н. К. Рериха на героизм как ведущий фактор культурно-историчес-
кого процесса, как одну из непреходящих ценностей, обуславливающих 
механизм культурной преемственности. Рассмотрены его мысли о 
героях как выразителях сущности народа, творчество которых за-
кладывает фундамент будущих достижений человечества. Проана-
лизирована тесная связь героизма и культуры; освещена проблема 
трагедии героических личностей, нашедшая выражение в творчест-
ве мастера. Уделено внимание героическому прошлому Украины в его 
наследии. Поставлен акцент на проблеме дискредитации идей Н. К. 
Рериха современными журналистами и псевдоучеными.

Ключевые слова: герой, героизм, культурная преемственность, че-
ловечество.


