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КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ СПОКУСИ: 

ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ  

 

Комунікативна ситуація спокуси є видом регулятивного 

впливу [10: 77], спрямованого на досягнення певного результату 

шляхом подразнення різними засобами потреб адресата, який 

намагається протистояти бажанню отримати щось (оскільки часто 

шляхи пропозиції і досягнення результату такого впливу 

засуджуються суспільством) [14; 19; 21; 22; 23]. До компонентів 

комунікативної ситуації спокуси відносимо: 1) як мінімум двох 

партнерів по інтеракції: адресанта (того, хто спокушає) та адресата 

(особу, на яку спрямована спокуса); 2) атрактор (імовірний / 

реальний); 3) цілі спілкування; 4) комунікативні обставини; 5) засоби 

вираження комунікативних інтенцій партнерів (вербальні і/або 

невербальні) [9: 275].  

Філософи різних часів опосередковано зверталися до феномену 

спокуси у своїх дослідженнях [3; 4; 6; 11; 12]. Мета статті полягає у 

з’ясуванні філософського змісту спокуси. Загалом у філософії поняття 

спокуси трактується як термін християнської моралі і аскетики. 

Спокуса має місце, коли відбувається порушення тієї чи іншої 

заповіді, власної обітниці, а людина піддається спонуканню 

відступити від засвоєних принципів добра на позиції зла [5]. З позицій 

атеїзму спокуса окреслюється як релігійно-міфологічний мотив, що 

зустрічається у багатьох релігіях і пов'язаний з подоланням героями 

міфів усіляких спокус з боку темних і злих надприродних сил [1]. 

У XX столітті філософи, досліджуючи феномен спокуси, 

визначають його як самостійну проблему, розширюють предметне 

поле вивчення, приділяють увагу не лише релігійному, а й 

філософському змісту явища [13: 112]. 



 
 

Поняття "спокуса" тлумачиться як імпульс, певний стимул, 

збуджувач, що провокує людину до дії, яка є нераціональною або 

забороненою попри свою привабливість. Сфери прояву спокуси 

полівалентні: подружня зрада, марнотратство, лінощі, відхилення від 

виконання плану дій, недотримання дієтичних рекомендацій тощо [13: 112]. 

У філософії постмодернізму спокуса розглядається як те, що 

очікує на можливість зруйнувати божественний порядок, навіть 

перенесений на форми бажання та виробництва, і продовжує бути для 

всіх ортодоксій згубним елементом [2]. Спокуса має схожість з 

любовними іграми та символічними ритуалами [2: 145], їй 

приписується суверенність [8: 262]. До основних рис спокуси 

відносять можливість обертання та невизначеність. Стратегія 

спокушання визначається як стратегія принади, що пронизує всі рівні 

(приватне життя, політику, сферу послуг, виробництво) суспільства 

постмодерну, і характеризується постійним акцентом на "вільному 

виборі" та "особистому бажанні" людини [8: 262]. 

Спокушання, на думку Ж. Ліповецькі, не пов’язано з відчуженням 

свідомості та обманним зображенням, не діє в секретних умовах, а 

працює при постійному освітленні соціального середовища, наявності 

зворотного зв’язку, інформації. Спокушання постає як руйнування 

соціуму завдяки гедонізму та інформації [7], теперішнє життя 

характеризується відсутністю категоричних імперативів, його 

конструюють відповідно до індивідуальних устремлінь [8: 262]. 

Кожен за таких умов повинен брати на себе відповідальність за власне 

життя та оптимально використовувати свій емоційний, естетичний, 

фізичний досвід [7]. 

Сучасні зарубіжні англомовні філософи кінця XX і початку 

XI століття неоднозначні у своїх поглядах на спокусу, деякі з них 

зазначають її релігійні витоки [15: 175-181; 20: 91-103], звертаються у 

своїх розвідках до тлумачення спокуси (temptation) до Оксфордського 

словника англійської мови [15: 175-181; 20: 91-103], інші порівнюють 

тлумачення спокуси у британській та американській 

культурах [16: 371-379; 17: 89-110], та всіх їх цікавить моральна 

сторона зазначеного поняття [15: 175-181; 16: 371-379; 17: 89-110; 20: 91-103].  



 
 

У філософії існує точка зору, що спокушати і бути спокушеним 

завжди аморально [15: 175-181]. Відповідно до іншої позиції, спокуса 

може суперечити моралі і навпаки бути прийнятною з морального 

боку, адже не завжди спокушають до чогось поганого, можна 

спокусити людину зробити щось хороше, корисне [16: 371-379; 17: 89-

110; 20: 91-103]. Важлива роль відводиться людині, на яку скерована 

спокуса, і від того, як вона себе поведе, який вибір зробить, залежить, 

буде вона пасивною жертвою спокуси або активним її 

учасником [17: 89-90].  

Мислителі акцентують увагу на різних аспектах спокуси, вона 

обов’язково спрямована на пробудження сильного бажання [15: 176], 

зазвичай, до чогось поганого [17: 89-92] та передбачає надання 

пропозиції [15: 176], має провокативний фокус, але головною 

відмінністю спокуси від провокації є те, що вона орієнтована на 

пробудження бажання, а не гніву, спокусник хоче догодити жертві, а 

не завдати болю [15: 178]; зазначається маніпулятивний характер 

спокуси, вона зорієнтована на маніпулювання некоректними 

бажаннями іншої людини, підбурюванням її до поганих вчинків [17: 89-110]. 

Варто зазначити, що бажання є одним з найважливіших психічних 

станів особистості, які визначають її поведінку та діяльність, і лежить 

в основі будь-якого акту спілкування. Сучасний психоаналіз не 

пов'язує безпосередньо бажання з потребою, що спонукає людину до 

його задоволення або пригнічення. Бажання – частина тріади, інші 

елементи якої – потреба і запит. Потреба відноситься до біологічного 

рівня, запит – до її словесного вираження. Бажання починає 

формуватися на тій межі, де запит відділяється від потреби [18: 311]. 

Спокусі властива ще одна додаткова характеристика –"відчуття", 

що наближає її більше до емоції ніж до бажання [17: 89-90]. Спокуса є 

двоїстим станом, викликає у людини протилежне емоційне ставлення, 

вона частково приємна, розважальна та весела, що є суттєвим 

фактором для того, щоб піддатися їй, викликає захоплення зробити 

щось неправильне, і в той же час, не встоявши перед спокусою, 

людина негативно оцінює свої дії, відчуває такі емоції як сором, жаль, 



 
 

страх, розчарування, жах, почуття провини, збентеження, гнів і 

ненависть до самого себе [17: 89-90, 94]. 

Розглянемо складники спокуси. Припускають, що спокуса має три 

складники: спокусника, його або її жертву та об'єкт спокуси [15: 175-176], 

також виділяють четвертий складник – умову, що позначає дію, яку 

необхідно виконати адресату [20: 93]. Наприклад, є випадки спокуси 

без тих, хто спокушає, тобто без спокусника. Так, людина, яка 

вирішила кинути палити або пити і спокусилася викурити сигарету 

або випити при тому, що їй ніхто це не пропонував. Причиною 

спокуси цілком можуть бути суто внутрішні фактори. Неправильно 

стверджувати, що людина, яка курила або пила неподалік, виступає 

спокусником. Спокуса не може бути несвідомою і ненавмисною, 

оскільки неможливо несвідомо і ненавмисно запропонувати щось 

комусь. Так само, як може бути випадок спокуси без спокусника, так 

може бути випадок спокуси без жертви [20: 92]. 

Необхідно зазначити, що ключовим елементом спокуси виступає 

конфлікт чи боротьба, що відбувається із очікуваною жертвою 

спокусника. Важливими складниками спокуси виступають пропозиція 

та вибір, але не кожна пропозиція та не кожен вибір буде 

спокусливим. Спокусливою буде лише та пропозиція, яка вимагає від 

людини відмови від її попереднього рішення або поглядів на 

життя [20: 95-96]. 

Механізм розгортання спокуси представлено через структурний 

підхід до поняття "спокуси". Відповідно до Дж. П. Дея процес 

розвитку спокуси зображен таким чином: спокусник спокушає 

жертву, пропонуючи їй або йому щось, що, на думку спокусника, 

сподобається жертві [15: 175-176]. Зазначимо, що у цьому випадку 

розглядається обов’язкова наявність усіх трьох складників механізм 

перебігу спокуси, а процес розгортання спокуси відбувається за такою 

схемою: спокусник завжди досягає успіху, а жертва безсумнівно 

піддається спокусі. Це випливає з того, що спокушати є "успішним-

дієсловом", що вживається зі значенням спокусити, досягти успіху у 

спокусі, а, отже, жертва повинна піддатися спокусі. 



 
 

Розглянемо інше бачення процесу реалізації спокуси, оскільки 

деякі випадки спокуси набагато складніші, інші простіші, ніж 

запропонований Дж. П. Деєм підхід. Наприклад, коли сатана 

спокушає Христа відмовитись від Бога, пропонуючи Йому всесвітнє 

панування, виділяється чотири складники. У наведеному випадку 

спокуса відбувається за участю сатани, Христа, всесвітнього 

панування і відмови від Бога.  

На відміну від спокуси Христа деякі приклади спокуси простіші. 

За таких обставин дієслово спокушати розглянуто у двох значеннях: 

спокусити, маючи на увазі успіх, та спробу спокусити, коли враховано 

варіант потенційної невдачі, а, отже, спокусник зазнає поразки [20: 92]. 

Не тільки біблійне використання підтверджує необов’язковість 

піддавання спокусі, це також зафіксовано у англомовних тлумачних 

словниках. Ми поділяємо точку зору А. Т. Нуена, який пропонує 

використовувати термін "жертва спокуси" для позначення всіх тих, 

хто стикається зі спокусами незалежно від того, піддаються вони їм чи 

ні, і використовувати термін "ті, хто піддаються спокусі", для 

позначення тих, хто піддався. Таким чином, будь-хто, хто стикається 

зі спокусою, є жертвою спокуси, але не кожна жертва піддасться 

спокусі [20: 93]. Враховуючи той факт, що може бути спокусник без 

жертви і навпаки, ми повинні розглядати спокусу і піддавання спокусі 

окремо. Відповідь, реакція жертви на конфлікт є визначальною для 

спокуси. 

Перша умова спокуси – позиція спокусника. 

Спокусник X спокушає Y тоді і тільки тоді, коли X пропонує Y 

щось A за певних умов або без них і 

(1) Х вважає, що Y має бажання отримати А або його можна 

переконати бажати отримати А, і 

(2) X вважає, що бажання Y отримати А виглядає для Y як 

суперечливе з рішенням, яке Y прийняв, або із його поглядами на 

життя [20: 94]. 

У спокусі Христа сатана є спокусником тому, що він пропонує 

всесвітню владу Христу за умови, що Христос відмовиться від Бога, 

вважаючи, що Христос хоче мати всесвітню владу, і також думаючи, 



 
 

що бажання Христа конфліктує з його рішучістю коритися Богу. Для 

сатани, щоб бути спокусником, потрібно бути впевненим, що його 

пропозиція буде створювати конфлікт для Христа. Якщо, наприклад, 

він знає, що Христос не матиме жодних труднощів із відмовою від 

Бога, то його пропозиція не буде спокусою. 

Людина, яка пропонує своїй подрузі шматочок торта, також 

спокусник за умови, що вона вважає, що жертва має бажання з’їсти 

торт або її можна переконати захотіти його з’їсти, і що її бажання 

з’їсти торт конфліктує з деякими іншими її бажаннями, які вона 

прийняла, наприклад, бажання підтримувати строгу дієту, щоб 

залишатися здоровою. У цьому випадку існує прямий конфлікт між 

бажанням, яке пропонується, і певним іншим бажанням. 

Необхідні умови перебігу спокуси для жертви. 2-га умова 

спокуси – позиція жертви. 

(1) Y має бажання до A, і  

(2) Y усвідомлює той факт, що бажання до А суперечить деяким 

рішенням, які Y прийняв, або із Y-ка нинішніми поглядами на життя. 

Вирішальна умова успішної спокуси. 3-я умова спокуси – позиція 

того, хто піддався спокусі. 

(3) Y вирішує задовольнити бажання до А, свідомо відмовившись 

від попереднього рішення, тобто вступає в конфлікт з ним або 

змінивши погляди на життя, що суперечать йому [20: 95-96]. 

Враховуючи той факт, що спокуса може бути без спокусника і без 

того, хто піддався спокусі, робимо висновок, що не всі умови повинні 

мати місце одночасно. 

Слід зауважити, що у філософському розумінні спокуса 

розглядається як моральна категорія, яка виникла і була розроблена в 

межах релігійної моралі, однак не втратила свого значення і поза 

релігійним контекстом. Спокуса визначається як мотив, стимул, 

імпульс, гра, що спонукає людину до вчинків, направлених на 

збудження бажання, орієнтованого на потреби і запити, з метою зміни 

поведінки індивіда. Людина, яка піддалася спокусі, не завжди скоює 

щось зле, погане, гріховне, морально, юридично, естетично 

неправильне. 



 
 

Процес розгортання спокуси зосереджений на активізації у людини 

сильного бажання піддатися спокусі та спрямований на задоволення 

негайних потреб адресата. Для результативного функціонування 

механізму реалізації спокуси враховується емоційна реакція адресата, 

яку необхідно змінити з негативної на позитивну, що сприяє 

готовності брати участь у діяльності, збільшуючи бажання 

взаємодіяти. Успіх спокуси залежить від емоційного стану бажання 

жертви, оскільки люди мають емоційні причини свого вибору та 

поведінки.  

Отже, залучення філософського підходу до дослідження 

комунікативної ситуації спокуси сприяє глибокому осмисленню її 

об’єктивації у сучасному англомовному кінодискурсі. 

До перспектив подальшого розгляду комунікативної ситуації 

спокуси варто віднести її лінгвістичний аспект. 
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