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§ 1. Духовність у дискурсі епістемологічної 
парадигми 

 

 

Формування і тенденції розвитку філософського постмодерну 

другої половини ХХ століття остаточно поставили крапку над 

зусиллями визначити незмінну константу єства людини, що призвело 

до втрати відчуття єдності як дійсності, так і самої людини. Однак у 

пошуках нового стилю філософування філософія ХХ століття, 

критикуючи Декартове cogito ergo sum як вихідний постулат 

достовірності, відкидаючи принципи ієрархізму в побудові наукового 

і філософського знання (що знайшло своє відображення у 

філософському постмодерні другої половини ХХ століття) та 

метафізичний характер класичної філософії, – постала перед фактом 

глобального пізнавального анархізму, множинності істин. Позиція 

філософського постмодерну, не маючи рефлексії над підґрунтям 

власного філософування, може існувати лише як критика і не містить 

у собі позитивних положень. Наскільки раціо-логічна складова 

свідомості та психіки людини є єдиною засадою здобуття вищої 

істини буття – мудрості? Яким чином можуть бути поєднані в людині 

усі аспекти її буття? – Адже за цієї умови можна досягти як цілісності 

особистості, так і гармонії її із навколишністю. 

Відповіддю на ці та інші питання, альтернативною парадигмою до 

попередніх способів філософування може стати бачення природи 

єства людини як людини-духовної (на відміну від людини-розумної). 

“Ми уже звикли вірити, що устами наукової спільноти віщає сама 

істина. Ця віра, яка з наміром заохочується самовпевненістю і 

корпоративним інтересом вчених мужів, ґрунтується на ілюзії, що 

саме наука і лише наука, яка володіє ефективним методом 

дослідження, строгою теорією і могутньою експериментальною 

технікою, здатна проникати за видимість явищ до самої сутності 

речей (вид. моє – А.О.) ... Правда науці все ще ніяк не вдається 

розібратися із сутністю духа (вид. моє – А.О.), так що вирішення 

власне людських проблем і особливо моральних, якщо вони взагалі 

під силу науці, залишається задачею невизначеного майбутнього. 

Адже подальший розвиток науки у відриві від духовності та мораль-

ності з великою ймовірністю приведе врешті-решт до загибелі 

людства” (вид. моє – А.О.) [96, 23]. 

Переорієнтація у розумінні природи людини як людини-духовної, 

сутнісної основи її життєдіяльності відповідно до усвідомлення 
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призначення і сенсу життя, може надати принципово нового імпульсу 

для виявлення нових підходів до формулювання новітньої 

методології філософських досліджень. Попередні спроби вирішення 

проблеми духовності зосереджувалися на споглядальному 

езотеричному аспекті розгляду феномена духовності. Крім цього, 

самі духовні практики по-різному ставляться до споглядально-

метафізичної площини свого концептуального каркасу. 

На будь-якому новому етапі свого розвитку філософія отримувала 

імпульс для переформулювання своїх принципів та висновків завдяки 

переорієнтації з одних видів знання на інші. Так, Платон і Декарт 

орієнтувалися на теоретичний аспект знань; Аристотель і Бекон – на 

емпірично-споглядальний; філософія XVII-XVIII століть у своїх 

зрушеннях була обумовлена природничими науками; на відміну від 

цього у XIX-XX століттях орієнтувалася на людину і науки про 

людину. На наш погляд, сучасне філософування може сформулювати 

нові методологічні підходи до аналізу буття і сутності людини, якщо 

при цьому буде спиратися на розуміння природи людини як людини-

духовної. Методологія нового типу філософування, об’єктом якої є 

найглибинніша сутність людського єства – духовність (перефразуючи 

відому фразу можна було б сказати, що людська душа за своєю 

природою є духовною), поєднуватиме у собі певні здобутки феноме-

нологічного підходу із філософсько-антропологічним осягненням 

природи духовності. 

Попри традиційні уявлення про сутність духовності як сукупність 

морально-етичних, художньо-естетичних, науково-теоретичних, 

релігійних надбань людства, на наш погляд, слід звернути увагу на 

глибинне підґрунтя духовності, її ядро, з якого вже у подальшому 

виникають релігія, мораль, естетика, наука, поступово набуваючи 

самодостатності та відносної незалежності одне від одного. 

Найбільш перспективним аспектом аналізу духовності у контексті 

практичної філософії, що виводить дослідження на онтологічне 

підґрунтя, є зв’язок практичної філософії з філософською антро-

пологією, котра спонукає до того, щоб тему духовності та духовної 

практики не обмежувати етикою, чи іншою формою суспільної 

свідомості, або ж – їх сукупністю. Розширенню онтологічного 

підґрунтя антропологічних досліджень духовності, а також визна-

ченню конструктивного підходу до її аналізу, може сприяти 

включення у контекст досліджень феномена тілесності. 

Аналіз духовності має традицію давніх моральних, релігійних, 

художньо-естетичних, філософських, езотеричних рецепцій, які 

здійснювалися у вимірі логіко-аналітичних дискурсів шляхом 
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рефлексивних вербальних визначень. Ця обставина переводила його 

аналіз із духовно-практичного виміру (як духовні практики) у 

духовно-теоретичний (наука, філософія), котрий виявляв площину 

осмислення, осягнення цього феномена шляхом однієї із форм 

діяльності свідомості людини – мисленням. Дивергенція із вихідної 

цілісності антропо-буття раціо-логічної складової, її подальший 

розвиток в історії людства відбувався шляхом екстенсивного 

осягнення дійсності, – дивергенція конституювала протиставлення 

суб’єкта й об’єкта пізнання як у практичній, так і у теоретичній 

площинах, що було особливістю модерного визначення природи 

духовності. 

Багатоманіття точок зору на природу духовності визначається 

культурними традиціями, етнічними особливостями вірувань, 

моральними та художньо-естетичними цінностями. Обумовленість 

духовності соціокультурними особливостями випливає з того, що 

вона, у значній мірі, містить у собі конкретно-практичний елемент. 

По-перше, духовність, виступає як практика духовного життя, як 

спосіб життєдіяльності особистості. По-друге, різноманітності у 

розумінні природи духовності виникають і внаслідок того, що у 

сьогоденні співіснують різні культурні осередки, які знаходяться на 

різних етапах свого розвитку, що утруднює можливість їх безпо-

середнього порівняння і взагалі – виключає знаходження певних 

спільних засад. По-третє, кожна людина, як неповторна сутність, 

має право на індивідуальне бачення світу. Цей індивідуальний підхід 

обумовлений різними стартовими позиціями особистостей на шляху 

до самовдосконалення і самореалізації. 

Завдання сучасної науки полягає у виявленні глибинної єдності 

“духовних традицій і шляхів, яка виражається у тому, що в усіх 

великих духовних традиціях є... спільна мета (звільнення, просвіт-

лення, спасіння)” [163, 3], у формулюванні на антропологічних 

засадах філософської концепції, центром розмірковувань якої стала б 

людина-духовна. На відміну від окремих духовних традицій, які 

виникли й існують у певних культурно-історичних осередках, у 

певному морально-релігійному дискурсі, філософія духовності 

ставить питання про взаємозв’язок різних форм діяльності: наукової, 

політичної, художньо-естетичної, економічної тощо, – із духовним 

аспектом буття людини, вірніше, – із ядром людського існування – її 

духовністю. 

Феномен духовності має вікові традиції свого становлення. 

Абсолют, як орієнтир духовного зростання, вище начало Універсуму, 

за своїм змістом здебільшого конституювався як потойбічна 
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сутність. Подібне уявлення було наслідком абсолютизації 

протиставлення двох сутностей, представлених у різних культурах і 

етапах їх розвитку по-різному: небесне й земне, потойбічне й 

поцейбічне, нескінченне й скінченне, сутність і явище, необхідність і 

випадковість. Повсякчасно і у релігії, і у філософії, і у науці таке 

протиставлення супроводжувалося акцентуацією однієї із цих 

протилежностей, а якщо говорити про релігію, – акцентуацією 

Абсолюту (Бога) як первинної даності. 

Подібне положення було наслідком розвитку духовно-

теоретичного аспекту життєдіяльності індивіда – наслідком 

абстрагуючого процесу мислення, котрий у своїй аналітиці 

конституює раціо-вимірний аспект діяльності людини, тим самим 

диференціюючи, фрагментуючи цілісність антропо-буття. Для 

релігії та філософії, а також і для науки спільним є подвоєння світу, 

вилучення прерогатив у акцентуації певних аспектів життєвого світу 

і винесення інших аспектів на периферію, створення концепту 

ієрархії буття. 

Багатоманіття напрямів дослідження духовності може мати різні 

аспекти. Здебільшого духовність зводиться або до певної форми 

суспільної свідомості (наприклад, релігія, мораль, мистецтво тощо), 

або ж до сукупності форм суспільної свідомості. На наш погляд, 

вказані підходи, попри їх різноманітність і видиму відмінність, 

ґрунтуються на єдиному дискурсі розуміння їх природи – 

епістемологічному і при цьому випускають з уваги, що процес 

пізнання і результат його – знання є лише поверхневим рівнем 

діяльності психіки людини, що, власне, було вже сформульовано 

“філософією життя” у XIX столітті (А. Бергсон, Ф. Ніцше та ін.) і 

отримало свою наукову розробку в психоаналізі ХХ століття 

(З. Фройд, К.Г. Юнг, В. Райх та ін.). 

Феномен духовності має багатовимірну природу. Її виміри 

закарбовуються на усіх явищах культури, – усьому тому, що 

створено людиною як у сфері матеріальної, так і сфері духовної 

культури. Будь-яке явище культури має на собі відбиток духовності, 

у якому виявляються потаємні зв’язки взаємодії людини із 

навколишнім середовищем. З іншого боку, людина-духовна 

конституює на палітрі властивостей свого єства характеристики явищ 

оточуючого її світу. Духовність як феномен антропо-буття – це 

постійно відновлюваний процес взаємовпливу людини і світу, котрий 

здійснюється у їх безпосередній взаємодії. 

Усі форми опосередкованої взаємодії людини із навколишнім 

світом (у який включаються інші люди, тварини, рослини, предмети 
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природи) залишають на собі відбиток духовності. Але без самої 

людини з притаманним їй набором емоційно-вольових, ціннісних, 

пізнавальних усталеностей, – усім тим, що конституює вкоріненість 

людини в буття, яке кожномоментно відтворює себе як цілісність        

“Я є” не у протилежність світові, а через світ, – без такої єдності 

світ дивергується на нескінченну кількість предметностей так званої 

об’єктивної реальності, де немає місця суб’єктові як цілісності, – 

цілісності, котра через свою діяльність конституює само-буття як 

буття Універсуму. 

Розвиток наук у ХХ столітті все більше підкреслював 

необхідність прийняття фундаментальних положень про те, що, по-

перше, протилежність суб’єкта й об’єкта має відносний характер; по-

друге, не існує абсолютних критеріїв, за якими ми могли б відрізнити 

один елемент цієї опозиції від іншого. І якщо гуманітарними науками 

дана теза сприймається як цілком природна, то природничі науки ще 

не в однаковій мірі впевненості можуть їх притримуватися. 

Культура є своєрідним прошарком, обсяг якого з розвитком 

людства поступово зростає, прошарком, який як відокремлює людину 

від Природи, так і опосередковано пов’язує її із навколишнім 

середовищем. Серед багатьох характеристик культури слід підкрес-

лити таку її властивість, як конституювання стереотипів, стандартів, 

котрі об’єктивуються у вигляді творів мистецтва, наукових теорій, 

соціальних інститутів, техніки тощо. З часом усі потреби людського 

єства набувають “форми”, відповідної формі цих об’єктивних 

даностей – предметів культури. Якщо на першому етапі розвитку 

культури, світ предметів, створених людиною, є лише артефактом 

творчого процесу, то на другому, завершальному (цивілізація), 

предмет культури із мети перетворюється у засіб. Він втрачає 

унікальність і неповторність, одномоментність істини свого існу-

вання і, тиражуючись-множачись у нескінченній його відтворю-

ваності, стає об’єктом масового споживання.   

Людина стверджує себе у дійсності, яка градуюється для неї в 

окремі одиничні акти, пов’язані із задоволенням практично-

матеріальних потреб. Предметно-практична і коґітально-теоретична 

дії спільним мають однакове ставлення до дійсності – як до 

сукупності певних сутностей, окремих предметностей, котрі проти-

стоять як одна одній, так і самій людині, яка, у свою чергу, у взаємо-

відношеннях із зовнішніми сутностями теж самоконституюється як 

певна, зовнішньо-означена, сутність-предметність. Протиставлення 

суб’єкта і об’єкта виникає як результат панування парадигми 

предметно-сутнісного розуміння природи буття. Встановлення 
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зв’язку між такими суб’єкт-об’єктними предметностями досягається 

за рахунок редукції або суб’єкта до об’єкта, або ж об’єкта до суб’єкта. 

Наслідком такої редукції є розчинення однієї із сторін в іншій. 

Матеріалізм і суб’єктивний ідеалізм об’єднує однаковий засіб, за 

допомогою якого здійснюється редукція як у одному, так і у іншому 

випадку, – це логіко-дискурсивна процедура доведення зв’язку цих 

протилежностей (суб’єкт і об’єкт), яка здійснюється у суто 

епістемологічному вимірі антропо-буття, котрий утверджує примат 

пізнання над дією, волею, емоцією. 

Подібний підхід ґрунтується на процедурі нескінченного 

відтворення  опосередковуючої операції поєднання елементів за 

рахунок продукування нових елементів, котрі виступають 

опосередковуючими ланками між двома попередніми. (Власне, у 

даному випадку діє аргумент критики Аристотелем трактовки 

Платоном питання про зв’язок світу ідей як всезагальностей і світу 

індивідуальних предметностей, встановлення якого вимагає 

постулювання інших елементів. “Взагалі, у той час, як мудрість 

шукає причину речей, що відкриваються нашому оку, ми це питання 

залишаємо осторонь (ми ж нічого не говоримо про причину того, 

звідкіля беруться зміни), але, вважаючи що ми вказуємо на сутність 

цих речей (насправді) стверджуємо існування інших сутностей (вид. 

моє – А.О.); а яким чином ці останні є сутностями наших (тутешніх) 

речей, про це ми говоримо пусте; тому що причетність нічого не 

означає” [6, 37]. І не має значення, якої природи ці опосередковуючі 

елементи – матеріальної чи ідеальної. В обох випадках їх покладання 

пов’язане із розумово-аналітичною процедурою, дискурсом якої є 

просторово-часовий зовнішньо-предметний континуум.  

Тут має місце подвійна похибка, котра принципово усуває 

можливість синтезу як взаємо-проникнення двох субстанцій, що є 

умовою для виникнення нового. Помилка полягає у тому, що, по-

перше, одна із сторін є масштабом виміру для іншої і для їх обох 

разом; по-друге, подібна форма встановлення зв’язку відтворюється 

на усіх подальших етапах “синтезуючої” процедури. Змінюється 

лише сама змістовна характеристика дискретності. Таким чином, 

вище розчиняється у нижчому, зводиться до найпростішої форми 

(найпростішої – тому що вона полягає у встановленні механічних 

зовнішньо-предметних зв’язків між субстанціями). Але в дійсності це 

нове – не інше по відношенню до двох попередніх, а навпаки – 

передує за своїми якостями попередньому. (Однак подібне спів-

відношення не покладається у причинно-наслідковому континуумі 
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зовнішньо-предметної субстанціональності. Воно може здійсню-

ватися духовно-практично, у процесі символічної дії). 

Людина привчається бачити істину буття лише в аспекті пізнання 

істини буття як у більшій чи меншій мірі об’єктивного феномена, 

котрий має статус узагальненості. Віра, воля тощо у процесі 

пізнавальної діяльності, направленої на предметну зовнішність, 

виступають як дещо другорядне, одиничне, несутнісне, випадково-

суб’єктивне. Але такого статусу вони набувають лише з одного 

аспекту діяльності людини – коґітально-теоретичного у контексті 

предметно-практичної дії. Як тільки ми переносимо акцент з 

пізнавального аспекту на дієво-практичний (а без його наявності не 

може здійснюватися процес антропо-буття), так зразу ж потрапляємо 

у стихію плинності, невизначеності, з’являється відчуття відсутності 

орієнтирів (які ми звикли бачити у вигляді предметностей – чи то 

матеріальної, чи ідеальної природи). Свідомість, яка звикла 

оперувати раціовизначеностями-предметностями як певними 

дискретностями, незручно почуває себе у сфері внутрішнього, 

суб’єктивно-одиничного й індивідуального. 

Можна цю думку висловити більш радикально: констатувати, 

спостерігати, досліджувати інстинктивно-рефлекторні явища 

дійсності може лише людина, котра у парадигмі свого існування 

постулює наявність протилежності між розумовою і нерозумовою 

сферами антропо-буття. Тобто уявлення про інстинктивну сферу 

антропо-буття, нижчі форми організації живого обумовлюється 

дискурсивним розумово-аналітичним баченням світу, а не об’єктивним 

(як це вважається) станом речей.  

Розвиток форм суспільної свідомості здійснювався, у першу 

чергу, через їх диференціацію із вихідної цілісності синкретичної 

свідомості; паралельно з цим, як відомо, розгортався і розподіл 

праці. Крім цього, кожна з форм суспільної свідомості має свої 

особливості в залежності від історико-культурних умов її форму-

вання і розвитку. Форми суспільної свідомості виникали в умовах все 

більшої соціальної диференціації суспільства. Одним з перших етапів 

диференціації було виникнення цивілізацій стародавнього світу, 

відбиток культурно-історичних особливостей яких до цього часу 

несуть на собі такі форми суспільної свідомості, як релігія, мораль. 

Наука, як відомо, також виникає на теренах давньогрецької 

цивілізації. Кожна із форм суспільної свідомості конституюється, у 

більшій чи меншій мірі, за допомогою раціо-визначених положень 

(норми релігії, моралі, права, положення науки). Ця обставина 

стимулює диференціацію і центробіжні тенденції у суспільній 
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свідомості. Адже будь-яке наукове визначення, за своєю природою, 

прагнучи до точності й однозначності, сприяє процесу диференціації 

усього контексту форми (форм) суспільної свідомості. Це означає, що 

будь-яка точність і визначеність досягається за рахунок прийняття 

нових умовностей, сприяє зростанню опосередкованості, а значить, – 

ціною втрати цілісності й довершеності свідомості. Відновлення ж 

цілісності у такому випадку досягається шляхом встановлення 

логічних зв’язків, тобто на засадах епістемологічної парадигми. 

Інтеграція людства у єдину систему, злам кордонів між окремими 

цивілізаціями, що відбувалося протягом останніх двох століть, 

ставить питання про новий синтез світоглядних засад людини XXI 

століття. Цей синтез може здійснитися на засадах, більш глибинних, 

ніж свідомість, ототожнювана із раціовизначеними положеннями, 

правилами, логічними побудуваннями, теоретичними конструкціями 

філософії, моралі, естетики, науки тощо. Світоглядною засадою 

попередніх типів синтезу виступала одна або декілька пізнавальних 

здібностей свідомості людини, виходячи з якої як первинної засади 

будувалася система світобачення. Однак аналітико-узагальнююча 

функція свідомості, яка у найбільшій мірі реалізується у науковому 

пізнанні, має певні обмеженості. Чим далі вона розвивається, тим у 

більшій мірі вступає у протиріччя із індивідуально-неповторним 

актом існування окремої особистості. Об’єднання і синтез у даному 

випадку здійснюється за рахунок нехтування того, що логіко-

визначаюча й узагальнююча функція свідомості відносить до 

одиничного, другорядного, несуттєвого, явища, неповторно-

суб’єктивного тощо. Узагальнюючо-аналітичний розум вимушений 

працювати над тими проблемами, які він же сам собі і створив, 

намагаючись об’єднати (на засадах абстрагуючого узагальнення) те, 

що є результатом його власного несвідомого аналітизму. 

З іншого боку, релігія, хоча і виходить за межі дискретностей 

логіко-дискурсивного розуму науки, однак не може претендувати на 

абсолютне володіння істиною духовності. Свідченням цьому є як 

багатоманіття релігійних вірувань, так і неможливість досягнення 

консенсусу між ними. Крім цього, образи і символи, якими людина 

користується у своєму наближенні до Бога, змістовно обмежені, по-

перше, культурно-історичними умовами життя суспільства, по-друге 

– індивідуально-неповторними особливостями певної конкретної 

особистості. Виходячи із цих конкретних культурно-історичних умов 

життя й індивідуальних особливостей психіки людини визнача-

тиметься і тип релігійності, до якого може бути схильна певна 

особистість.  
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Розвиток свідомості та формування дискретності раціовизначень, 

диференціація суспільного життя все більш нагально ставить питання 

про цілісність дійсності, засади цієї цілісності. Цілісність 

метафізичного Абсолюту (Бог – у релігіях, першопринцип – у 

філософії), з якої виводяться багатоманіття і різнобіжності буття, 

конституювалася через уявлення про самозавершеність, самодос-

татність саморефлексуючого Духу, первинна єдність якого проти-

ставлялася множинності його еманацій. Репрезентантами цих уявлень 

про Абсолют виступали символи, матеріальна сторона яких 

відображала зовнішній аспект опозиції “матеріальне – ідеальне”. 

Символ виконував роль опозиції, яка у формі мікросвіту протистоїть 

мегасвіту, – Абсолюту. Таке співвідношення мало місце, у більшій 

мірі, тоді, коли матеріальним субстратом символу виступали об’єкти 

зовнішнього світу. 

Традиційна духовність аналізувалася у межах опозиції “сакральне 

– профанне” з акцентуацією на сакральному як точці відліку 

вимірності антропо-буття і водночас – як на меті процесу, з 

досягненням якої духовність припиняла свою актуалізацію, тому що 

зміст цього орієнтиру (уявлення про Абсолют) мав обмежено-

історичний, культурно обумовлений характер. Засобом досягнення 

духовності у цьому випадку виступають опосередкування, коли 

кожна з бінарностей (сакральне – профанне) існує за рахунок покла-

дання в ідеальній формі своєї протилежності. Таким чином, кожна з 

цих протилежностей з’являється як наслідок попереднього процесу, 

тобто має опосередкований характер, що обумовлює конституювання 

часового виміру. 

Диференціація дійсності сьогодення в усіх формах її розвитку 

досягла певного рівня, перевершення якого може зробити даний 

процес незворотним. Розумово-логічний науковий синтез (еколо-

гічний, синергетичний, системно-структурний аналіз тощо), релі-

гійний синтез, художньо-естетичний тощо не в змозі задіяти у своєму 

процесі усю цілісність антропо-буття, тобто вони елімінують 

самого суб’єкта, який здійснює цей синтез, – суб’єкт виноситься за 

межі об’єкта як зовнішній спостерігач. Це означає абстрагування від 

суб’єкта, від його тілесності. Традиційні уявлення про вищий 

Абсолют як певну єдність і цілісність не відповідають вимогам 

сучасності: має місце опозиція “цілісність Абсолюту – подрібненість 

буття”, де, по-перше, переважає останній, аналітичний елемент; по-

друге, – має місце взаємовизачення змісту, тобто опосередкування 

цих протилежностей. Еманація Абсолюту і зворотній процес – 

сходження до Абсолюту, – здійснюються у зовнішності просторово-
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часового, аналітико-дедуктивного дискурсу культурно-історичних 

взаємодій, що не відповідає природі самої цілісності – Абсолютові. 

Принципова неможливість позитивного визначення сутності 

Абсолюту, його апофатичність, підкреслює неможливість зведення 

природи духовності до певних властивостей, атрибутів, які мають 

місце у моральних, правових, художньо-естетичних нормах: “по 

відношенню до Нього (Бога – А.О.) абсолютно неможливі ні 

позитивні, ні негативні висловлювання” [116, 10]. Неможливість будь

-яких міркувань і визначень щодо природи Абсолюту окреслює 

особливості дискурсу духовного діяння, духовної практики. 

Послідовність рядопокладання конкретних дій духовної практики 

втрачає свою раціовизначеність (логічний характер змістовності 

духовності). А предметно-практична дія своєю опорою має 

вербальну вказівку, коментар дії, – такий коментар, який конституює 

саму дію, структуруючи і градуюючи її на певні змістовно-смислові 

фрагменти.  

Цілісність бачення дійсності, ініційована предметно-практичною 

свідомістю первісної людини, обумовленою переважанням 

безпосереднього чуттєво-досвідного, емоційного ставлення її до 

дійсності, з розвитком раціовизначаючої сторони свідомості, 

градуюється на дискретні елементи, істина буття яких вбачається у 

теоретико-конституюючому процесі, який у наш час втілюється, у 

першу чергу, у науково-технічному поступі знання. Наступний крок у 

розвитку духовності на сучасному етапі полягає у тому, щоб здійс-

нити новий синтез – синтез на рівні дискретностей, породжених 

раціовизначеністю життєдіяльності сучасної людини. Це означає 

своєрідне повернення до одиничності й неповторності факту 

дійсності як такого (і відхід від наукової парадигми протиставлення 

одиничного загальному, явища сутності, суттєвого несуттєвому, 

чуттєвого повсякденного досвіду надчуттєвому теоретичному тощо), – 

повернення до осягнення буття через “тут і зараз” у безпосередності 

його дійсності. 

Традиції духовності різних культур (у сфері релігії, мистецтва, 

соціального буття тощо), на сучасному етапі розвитку суспільства, 

маючи на увазі тенденції до все більшої інтеграції людства у єдину 

цілісність, стають перешкодою на шляху об’єднання людства, якщо 

постулюється абсолютність кожної з них. Постає проблема виявлення 

нових засад синтезу людства у певну цілісність, тотальність. 

Феномен духовності принципово відрізняється від різних проявів 

дії свідомості людини: філософії, науки, художньо-естетичної 

діяльності, морально-етичних уподобань, релігії, будь-яких форм 
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суспільної свідомості. Вказані дії свідомості дуже часто розглядають 

як форми прояву духовності. Феномен духовності, звісно, пов’язаний 

із вказаними “формами прояву”, однак їх співвідношення не може 

бути зведеним до протиставлення сутності (духовність) і явища 

(форми її прояву), тому що у цьому випадку духовність розуміється 

через форми її прояву і не має самодостатніх характеристик. По-

перше, подібне розуміння природи духовності позбавлене статусу 

гармонійної єдності вказаних аспектів (форм), котрі у випадку 

духовності співіснують одномоментно, а не як такі, що поступово 

розгортаються у просторово-часовому континуумі. По-друге, кожна 

із вказаних “форм проявів” на певному етапі свого розвитку набуває 

самодостатніх характеристик і тим самим починає функціонувати 

незалежно від інших, а подекуди – й всупереч їм. Врешті-решт 

виникає протиставлення різних “форм проявів” духовності одна 

одній, що означає втрату їх зв’язку із глибинною засадою – 

психосоматичним єством особистості. Тим самим втрачається їх 

вихідна єдність, котра завжди притаманна духовності. “Форми 

прояву” настільки дотичні до духовності, наскільки, по-перше, 

сприяють трансформації психіки людини і через це – зростанню рівня 

антропо-буття; по-друге, – наскільки гармонійно вони культивуються 

індивідом. 

Власне ж духовність має місце тоді, коли вказані “форми прояву”, 

розвиваючись, (тобто дивергуючись від основного ядра), водночас не 

втрачають свого зв’язку із вихідним ядром єства людини – 

психосоматичною тілесністю як цілісністю. Вони залишаються 

відкритими до позову тілесності. Відкритість означає те, що, по-

перше, імпульси спонтанності психосоматичного рівня досить 

інтенсивні, – тобто особистість може їх усвідомлювати і надавати їм 

певних значень; по-друге, вказані форми досить “прозорі”, – тобто не 

зашорені семантичним каркасом логіко-теоретичної концеп-

туальності. У такому разі вони виступають не “формами прояву” 

духовності (що означає “втілення”, опосередкований “прояв” 

духовності, а є компонентами синхронічної єдності, де кожна з них 

наповнюється змістом інших через їх глибинний зв’язок із вихідною 

психосоматичною єдністю. 

Це означає, що вони втрачають статус окремих “форм 

прояву” (суспільна свідомість, наприклад), тому що артикулюються 

не коґнітивним рівнем осягнення дійсності, а вкорінені у структуру 

антропо-буття як буття окремої особистості через її власний 

індивідуальний тілесний досвід. Адже психосоматична організація 

особистості залишається єдиною опорою її індивідуальної 
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неповторності, з одного боку, а з іншого – об’єктивною основою 

зв’язку індивіда із Універсумом. Тому точніше було б сказати, що 

форми свідомості, якщо вони тісно пов’язані із духовністю, суттєво 

трансформують свій зміст і форму виразу на відміну від того стану, 

коли вони виступають відокремлено одна від одної, набуваючи 

самодостатнього змісту і логіки його розгортання. 

Розвиток людини здійснювався шляхом диференціації і спеціалі-

зації різноманітних функцій (як на рівні індивіда, так і на рівні 

спільнот). Однак ця спеціалізація може бути фактором прогресу у 

напрямку людини-духовної лише у тому випадку, коли відокремлена 

функція не втрачає свого зв’язку із цілим, і у першу чергу – із 

підґрунтям цього цілого – психосоматичними процесами, тілесністю. 

І лише зміни у структурі тілесності (набуття тілесністю онтичного 

статусу) конституюють зміни елементів свідомості, – по-перше; по-

друге, лише свідоме культивування впливу елементів свідомості на 

тілесність задає новий імпульс розвитку духовності. 

Повсякденний досвід і повсякденна донаукова свідомість ґрун-

туються на принциповій розмежованості й протиставленості психо-

соматичного (тілесного) рівня антропо-буття і свідомісно-

інтерпретативного, коли останній відокремлюється від першого за 

рахунок того, що поривається їх природний зв’язок, з одного боку, а з 

іншого – не налагоджується на новому рівні їх функціональна 

взаємодія. Остання встановлюється шляхом інтроспективного 

самоспоглядання людиною зв’язку між енергетичними імпульсами 

тілесності та усвідомлено-інтерпретативним рівнем психіки (емоціями, 

діями, думками), що, власне, і виводить людину на рівень духовного 

осягнення дійсності. 

Синтез різних форм суспільної свідомості (філософія, релігія, 

наука, мораль тощо), який має місце у духовності, – це не розумово-

аналітичний синтез за допомогою таких форм думки, як поняття, 

висловлювання тощо, – а синтез, що вибудовується на онтичному 

рівні антропо-буття у вигляді трансформації тілесності у процесі 

взаємодії людини із символом, шляхом синестезії тіла людини і 

“тіла”, “матеріалу” символу. Символ виступає об’єктивованою 

формою конституювання (саме конституювання, а не виразу, чи 

відображення дійсності за допомогою свідомості) духовності. 

Оперування символом, взаємодія людини із символом у процесі 

духовних практик, – лише цей процес дає можливість порушити 

“мовчання” тілесності, спонукати тілесність до певних 

трансформацій. (На відміну від когнітивних процесів, які 

репрезентуються поняттями, образами як відображеннями дійсності у 
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свідомості людини, котрі торкаються лише поверхні психіки і 

внаслідок цього – протистоять психосоматичному рівню антропо-

буття, залишаючи його бути “байдужим” до коґітальної функції 

абстрагування). Символ у його реально-повноцінному функціо-

нуванні завжди виходить на несвідомо-психосоматичний рівень 

антропо-буття. Це можливе, по-перше, лише у процесі духовних 

практик, де має місце усвідомлення зв’язку психосоматичних 

процесів із інтерпретативним рівнем антропо-буття, по-друге, – 

завдяки усвідомленню процесів тілесності та через них – усвідомлення 

зв’язку із навколишнім середовищем (тотожність мікро- і 

макрокосму). Таким чином здійснюється процес зростання духов-

ності, результатом чого є осягнення Абсолюту й конституювання 

людини-духовної. 

За межами символотворчого процесу духовних практик 

психосоматичний аспект не розгортає своєї змістовності, 

здійснюється несвідомо, тому що об’єктом свідомості виступає 

змістовність образів зовнішнього людині світу. У цьому випадку 

тілесність виступає лише засобом виразу змісту свідомості, форма 

прояву якого відчужена від матеріалу тілесності, – і це є коґнітивний 

аспект життєдіяльності особистості як відображення дійсності, 

ідеальне її відтворення, котре, вже за своїм визначенням, не може 

бути тотожним самому буттю, – воно може конституюватися лише у 

протилежність буттю, – адже воно є знанням про буття. Тому дійсне 

буття, як антропо-буття, залишається за межами свідомості.  

Таке положення справ властиве традиційній парадигмі осягнення 

дійсності, котра у суб’єктно-об’єктному протиставленні надає 

перевагу об’єктивному знанню про дійсність як критерію істинності, 

а суб’єкта розглядає як дещо недовершене, випадкове, нестале, 

відносне. Духовність не може визначатися як знання, що втілене у 

повсякденний досвід людини. Попри навіть те, що головна таємниця 

духовності якраз і полягає у природі “втіленості” (ми бачимо, що 

без слова “тіло” обійтися неможливо); знання і досвід є реаліями, 

похідними від духовності, зокрема, і тому, що вони є результатом 

такої форми усвідомлення, яка орієнтується на зовнішність. Адже 

знання завжди виступає (до свого “втілення”) в ідеальній формі, 

абстрагованій як від буття самого суб’єкта, так і від того буття, зміст 

якого репрезентується в ідеальній формі.  

Внаслідок цього виникає протиставлення опозицій: “буття” – 

“форма його виразу”, “форма виразу буття” – “зміст”, “зміст” – 

“буття”. Усі форми свідомості виникають як результат абсолютизації 

однієї із сторін вказаних опозицій через покладення їх проти-
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ставлення. Однак у такому вигляді подібні покладення значно 

дистанціюються від духовності, тому що у цьому випадку 

втрачається їх зв’язок із тілесністю і остання функціонує безвідносно 

до форм усвідомлення. Більше того, форми усвідомлення, набувши 

власної змістовності, починають диктувати зовсім іншу логіку 

розгортання тілесних процесів, котра здійснюється всупереч 

тілесному єству, тому що є логікою думки. 

Тому дослідження феномена духовності повинно орієнтуватися, у 

першу чергу, на аналіз тих сфер діяльності психіки людини, які 

стосуються царини несвідомо-інстинктивних процесів. Особливості 

дослідження такої методології духовності виходять за межі 

традиційного протиставлення природничих і гуманітарних наук (як 

воно визначалося, наприклад, В. Дільтеєм), епістемологічного проти-

ставлення суб’єктно-об’єктного співвідношення, визнання за пріори-

тетне логіко-аналітичного осягнення об’єкта дослідження. Мето-

дологія дослідження духовності потребує нового розуміння природи 

діючого суб’єкта, коли він не лише виступає об’єктом пізнання 

(самого себе), але і є основним агентом на рівні трансформації 

психосоматичних структур його єства, тобто агентом творення 

самого антропо-буття, де розумово-аналітична діяльність, рефлексія 

як усвідомлення відчуттів, почуттів тощо здійснюється не лише в 

епістемологічному дискурсі, тобто як форма пізнання дійсності, – у 

даному випадку дійсність розглядається як дещо зовнішнє і 

незалежне від усвідомленої форми буття суб’єкта, – а синхронічно 

пов’язуються як між собою, так і синхронічно співвідносяться із 

тілесним рівнем організації антропо-буття. 

Таким чином, методологія дослідження духовності потребує 

нового розуміння природи діючого суб’єкта, коли він не лише 

виступає об’єктом пізнання (у тому числі і самого себе), але і є 

основним агентом на рівні трансформації психосоматичних структур 

свого єства, тобто агентом творення антропо-буття. Виходячи з такої 

постановки питання, слід підкреслити, що: 

Духовність не обмежується пізнавальним процесом, а обумовлена 

психосоматичною структурою, котра охоплює усі рівні антропо-

буття, що виражається у формуванні тілесності як безпосередності 

“тут і зараз”. 

Трансформація тілесності здійснюється спонтанним породженням 

серединного примирюючого символу, що є формою каналізації пси-

хічної енергії, – енергії емоції. 

Існує принципова відмінність у характері функціонування 

психосоматичних процесів у духовних практиках, з одного боку, і у 
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повсякденній предметно-практичній та науково-теоретичній діяль-

ності – з іншого. 

Психосоматичний підхід до розуміння сутності символу як 

одиниці духовності дає можливість визначення принципової відмін-

ності природи духовності від форм суспільної свідомості і тим 

самим окреслити предмет духовності. 


