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§ 3. Проблема символу: 
традиції та сучасність 

 

 

На сучасному етапі розвитку філософії та науки, поки що, не існує 

теорії символічної діяльності, яка б охоплювала увесь процес у 

цілому, усе багатоманіття різновидів символів, розуміючи їх сутність 

з точки зору єдиної пояснювальної парадигми.  

Сучасні уявлення про сутність символу виходять з різних точок 

зору: релігійної, художньо-естетичної, психологічної, філософської, 

етнологічної тощо. Відповідно до кожної з цих точок зору, їх мети і 

методів дослідження визначаються різні висхідні засади у розумінні 

властивостей символу, його функцій і місця у системі життєдіяль-

ності людини.  

Символ досліджується такими науками, як теорія інформації, 

семіотика, психологія і психоаналіз, мистецтвознавство, лінгвістика, 

психолінгвістика, етнографія, медицина тощо. Кожний з цих нап-

рямів у виявленні предмета дослідження керується, по-перше, 

загальним визначенням символу, яке орієнтує дослідження проблеми 

у коґітальному дискурсі; по-друге, виходячи із загального визна-

чення, дослідницький напрямок формулює свій власний аспект 

аналізу цієї комплексної проблеми. Окремі наукові підходи виходять 

із визначення поняття символу, а не з самого факту його існування, 

буття.  

Цілком актуальною постає проблема визначення сутності символу 

як константи духовності, його місця і ролі у структурі теоретичного 

і практичного засвоєння дійсності, виявлення евристичних можли-

востей символічної діяльності та, врешті-решт – визначення співвідно-

шення символу як певної одиниці категоризації картини світу 

(гносеологічний аспект). Пізнання природи символу потребує особ-

ливої методології, воно повинно спиратися на власні засади, на 

котрих була б створена єдина теорія символічної діяльності, що син-

тезувала б різні прояви символізму і тим самим репрезентувала б 

глибинну сутність символу. Виявлення цієї сутності символізму 

відкриває нові можливості рішення проблеми буття людини. 

На яке коло знань повинно спиратися дослідження символу? 

У відповіді на це питання слід спершу виявити спектр аспектів 

аналізу, які відповідали б меті дослідження. Якщо говорити про 

природу символу, то парадигмою, яка б визначала своєрідність 

нашого підходу, який має на меті знайти універсальні засади буття 
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символу, було б формулювання питання про співвідношення людини і 

символу. Ця проблема, звісно, може мати окремі гуманітарні аспекти 

дослідження (релігійний, філософський, культурно-історичний, 

етнічний, психологічний – з одного боку, а з іншого, – психо-

соматичний, медичний, хіміко-біологічний, фізіологічний тощо, – 

тобто природничо-наукові). Водночас вказані аспекти дослідження 

можуть виступати засадою для формулювання інших парадигм 

(наприклад, ідея синтезу наук на засадах екології, унівесалістський 

підхід у філософії, котра здійснює синтез на засадах думки і взагалі 

рефлексивних процедур, ідея універсальної теорії поля у фізиці 

тощо).  

У чому ж полягають особливості парадигми синтезу єства 

людини, а по цьому – і парадигми знання, котра головним своїм 

орієнтиром має постановку питання про співвідношення людини і 

символу? Яким повинно бути бачення сутності синтетичної єдності й 

у чому переваги такого синтезу поряд з іншими способами бачення 

Універсуму як певної цілісності? Принципова відмінність вказаного 

підходу полягає у формулюванні нових засад, на яких ґрунтується 

даний тип синтезу. Ці засади виникають в умовах глобальної кризи 

попередніх методологій дослідження Єдності. Тут маються на увазі 

не лише науково-філософські методології, котрі: 1) віхами свого руху 

обирали співвідношення “частина – ціле” (незалежно від напряму 

цього руху, від того, що розумілося під “частиною” і “цілим”, і 

відповідно до того, як здійснювався цей рух), 2) котрі відрізнялися 

одна від одної ставленням до результату своїх досліджень (тобто 

надавали їм різний методологічний статус, – починаючи з того, що 

результати оцінювалися лише як проміжні, похідні, відносні та 

закінчуючи догматизацією своїх висновків, їх універсалізацією), – 

але і релігійно-теологічні концепції, настанови повсякденного дос-

віду донаукової свідомості. 

По-перше, аналіз співвідношення людини і символу виявляє 

суттєву і найглибиннішу характеристику буття людини як онтичну 

передумову форм її діяльності, як єдність людини і Всесвіту в аспекті 

тотожності мікро- і макрокосму, Людини й Універсуму, що і є де-

монстрацією гуманістичного розуміння єдності живої та неживої При-

роди, цілісності Універсуму. Саме через співвідношення “людина –

символ” в усіх аспектах його прояву має місце вихідний синтез 

Універсуму як онтологічний процес, котрий є засадою єдності буття, 

який, у свою чергу, слугує підставою для гносеологічних, практичних 

тощо вимірів життєдіяльності людини. 
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По-друге, співвідношення людини і символу акцентує провідний 

вектор розвитку людини, а також визначає місце людини у системі 

Всесвіту, її призначення – духовність. Саме духовність, рівень її 

розвиненості та конкретно-історичні її форми задають контури, у 

межах яких здійснюються історично обумовлені матеріальні й 

ідеальні процеси як на рівні індивіда, так і на рівні соціальних 

процесів. Пізнання світу в формі науково-теоретичних побудов і 

взаємодія з ним на засадах цілісності (принцип голограмності, 

голізму) може мати місце лише тоді, коли його результати, 

трансформуючись у відповідному, людиноспрямовуючому векторі, 

поєднаються із глибинними здобутками самопізнання. І навпаки, 

трансформація знання про внутрішнє здійсниться через осягнення 

природи людини у категоріях наук про зовнішнє, де основним 

інструментом і здобутком пізнання є не інтроспекція, а знання в 

озовнішненій його формі. 

По-третє, виявлення духовності як засади нової парадигми 

онтологічної картини світо-людино-виміру, задасть нові орієнтири і 

принципи дослідження єдності Всесвіту. На противагу цьому, аспект 

“знати” (парадигма епістемологізму) є однією з найвагоміших 

причин протиставлення об’єкта і суб’єкта. На цьому ґрунтується 

поступове, здійснюване протягом історії людства, – відокремлення 

людини від природи, – з одного боку, а з іншого – диференціація 

структурних елементів суспільства, природною граничною межею 

якої є виникнення самоусвідомлюючої людини, котра об’єктом свого 

аналізу робить саму себе, що є передумовою формулювання коґі-

тальної парадигми бачення світу – мислячого Я-cogito як підґрунтя 

онтичного виміру єства людини.  

На відміну від цього методологія, що виходить з духовності як 

генерального напрямку розвитку людини, орієнтована на інший 

аспект життєдіяльності особистості, аспект “бути”. Тому що знати 

щось про себе у духовновідповідному відношенні означає орієнтацію 

на самовдосконалення (і це головна інтенція “бути”, коли вона не 

лише окреслює даність, але і вказує вектор самотрансформації). 

З цієї точки зору актуальною є, наприклад, проблема спів-

відношення особистості та знання. Яким чином трансформується 

знання в індивідуальній свідомості, переходячи із інтерсуб’єк-

тивного, теоретико-гносеологічного статусу (закріпленого у засобах 

масової комунікації, – тобто в об’єктивованому і технічно визна-

ченому) у статус буття людини-духовної, де знання є лише модусом 

її єства і обумовлене онтичною статурою тілесності, що трансфор-

мується у ході духовної практики. У такому разі об’єктивована 
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інформація інкорпорується у життя особистості, у терени її 

світовідчуття і спосіб життєдіяльності. Подібна трансформація інфор-

мації та знання обумовлює їх перехід від гносеологічного статусу до 

онтологічного. Онтологічного статусу інформація набуває лише 

тоді, коли вона через усвідомлення особистістю у вигляді образів, 

ідей, думок, через емоційно-розумові стереотипи відкарбовується на 

її тілесності, коли через дієве наслідування, закріплюється у 

психосоматичних комплексах.  

Таким чином, підсумовуючи сказане у першому розділі, слід 

зазначити:  

Класична філософія постулювала первинну єдність дійсності на 

засадах самоспоглядання, Cogito. Такий підхід залишав за межами 

філософського дискурсу вихідну онтологічну константу – буття 

людини і задовольнявся лише поняттям буття, що проявлялося як 

подвоєність, розірваність першосутності у формі суб’єктно-об’єкт-

ного протиставлення. 

Розвиток філософії ХХ століття надав нового поштовху в 

дослідженні питання про буття, пошуків первинної онтологічної 

єдності, спрямувавши його у напрямку виявлення вихідного пункту – 

тілесності. Але традиційний стиль філософування все ще орієн-

тувався на епістемологічний дискурс, хоча поле вирішення питань 

проблеми буття розширилося: до класичного розуміння сутності 

буття як оточуючого людину середовища, – зовнішньої предметності, 

був доданий новий онтологічний аспект – буття людини, антропо-

буття. Однак, що є сутнісною характеристикою буття людини? У 

відповіді на це питання філософія ХХ століття залишалася на 

позиціях класичної точки зору, – свідомість і пізнання. 

Традиції філософії у значній мірі будувалися на переконанні, що 

головною властивістю природи людини (її єства) є розумова 

діяльність, яка виступає характерною ознакою свідомості людини. 

Попри безсумнівну істинність цього положення, його абсолютизація 

(homo sapiens), починаючи з періоду XVII-XVIII століть у західно-

європейській культурі, поступово призвела до абстрагування від 

інших рівнів людського єства (антропо-буття), що позначилося на 

усіх сферах життєдіяльності людини, – зведення їх природи до раціо-

визначених положень епістемологічної парадигми бачення світу.  

Виходячи з епістемологічної парадигми, духовність розглядається 

з теоретико-споглядальних позицій протиставлення суб’єкта й об’єкта 

пізнання; визначається як поєднання форм суспільної свідомості на 

засадах логічної функції узагальнення, тобто у пізнавальному аспекті 

– як відображення дійсності. Розвиток людства здійснювався шляхом 
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диференціації та спеціалізації форм діяльності (у тому числі і форм 

суспільної свідомості), що призвело до зростання протиставленості 

психосоматичного й інтерпретативно-свідомісного блоків рівнів 

антропо-буття. 

Однією із сфер, на якій у найбільшій мірі позначилося культи-

вування коґітального аспекту бачення дійсності, є тілесність. Тіло 

людини у філософській традиції розглядається з позицій зовнішньо-

споглядального ставлення до нього. Починаючи із тези Аристотеля 

про відокремленість форми і природи, відокремлення властивостей 

пред-мета від самого предмета, через математизацію природничих 

наук, яка розпочалася у XVII-XVIII століттях, здійснюється 

поступова десоматизація суб’єкта пізнання. Це призводить до 

зростання опосередкованості зв’язку між тілом людини і 

коґітальними процесами її свідомості, що було важливим фактором 

становлення і розвитку форм суспільної свідомості, однак 

створювало умови для виникнення дизбалансу рівнів антропо-буття, 

а тим самим – до порушення цілісності людського єства.  

Просторово-часовий дискурс пізнавального процесу формується 

шляхом диференціації дії органів відчуття, що є антропологічною 

передумовою формування суб’єктно-об’єктного протиставлення. Він 

створює континуум дискретностей-протиставленостей як зовніш-

ностей й логічну послідовність розгортання виразу. Зоровий схема-

тизм абстрагується від усвідомлення дій тіла, мотивацій, рухів 

окремих м’язів, породжує уявлення про тіло як деяку точку (навіть 

не матеріальної, а абстрактно-уявної природи). Звідсіля й уявлення 

про лінію у геометрії. Цей процес здійснювався під впливом розвитку 

природничих наук, засадою чого була формалізація процесів за 

рахунок їх озовнішнення. Далі ця ж ситуація поширюється і на 

внутрішній досвід людини. Виникає точка зору про дискретність 

проявів психіки, – створюється уявлення про діахронічну плинність 

внутрішніх і зовнішніх процесів, що було підґрунтям виникнення 

метафізики. Метафізична інтенція своїм фактором має зовнішність, 

логіко-аналітичний діахронізм, відірваний від безпосереднього “тут і 

зараз”. Ця відірваність “тут і зараз” від поняттєво-логічної змістов-

ності є підґрунтям епістемологізму та метафізики. З розвитком 

західної цивілізації епістемологізм поступово розширює сферу свого 

впливу на усі аспекти культурної діяльності людини. Виникає 

необхідність вибудови концепту людини-духовної, який долав би 

обмеженість епістемологічної парадигми людини-розумної.  

Традиційна епістемологічна парадигма філософування, попри 

увагу до проблеми аналізу символу, у значній мірі розглядала це 
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питання як маргінальне щодо з’ясування самої природи людини. 

Символічне бачення дійсності здебільшого пов’язується із питаннями 

відображення дійсності (у коґітальному аспекті), яке кваліфікува-

лося як ілюзорне, неістинне, обумовлене культурно-історичними 

обставинами життя людини. Засади аналізу символу і символічної 

діяльності були також обумовлені особливостями сфери функ-

ціонування символів (релігія, мистецтво, етнологія, психологія, 

медицина тощо). Тим самим поза межами уваги залишався 

онтологічний аспект конституювання символу і символічної 

діяльності, хоча у даному напрямку й існують певні здобутки 

(О.Ф. Лосєв, Е. Кассірер, К.Г. Юнг, В. Райх, С.С. Хоружий). 

Подальша розробка проблеми онтологічного аспекту символу 

безпосередньо пов’язана із визначенням сутнісної природи люд-

ського єства – духовністю, що дає можливість розглядати у єдності 

усі аспекти аналізу символу. Дослідження феномена духовності 

набуває нового імпульсу і конструктивного підходу до свого 

вирішення, якщо воно буде спиратися на філософсько-антропо-

логічну методологію аналізу. Дана методологія під духовністю 

розуміє не стільки специфічне відображення дійсності у гносео-

логічних категоріях моралі, мистецтва, релігії тощо, скільки 

результат процесу взаємодії людини із символом (системою симво-

лів), у ході якого здійснюється, у першу чергу, трансформація 

тілесності і тим самим – підвищення онтологічного статусу 

людини, що у подальшому призводить до зміни світогляду 

(гносеологічний аспект). Діяльністю, яка організує хід взаємодії 

людини із символом, виступають духовні практики, структура яких 

була відшліфована у багатовікових релігійних та етнокультурних 

традиціях, а на сучасному етапі узагальнюється на теренах 

практичної психології та практичної філософії.  


