
РОЗДІЛ I 

Осипов Анатолій Олександрович 
36 

§ 2. Тілесність 
у дискурсі філософської традиції 

 

 

2.1. Тіло як предмет серед зовнішніх предметів 
 

Протягом розвитку культури, зокрема, релігії та філософії аналіз 

тілесності був однією з маргінальних проблем, похідною від 

постановки і вирішення традиційно-метафізичних питань. “На жаль, 

теоретична відмова від тіла як онтологічного феномена притаманна 

багатьом сучасним дослідженням тілесності” (вид. моє – А.О.) [33, 11]. 

Умоглядне споглядання за перебігом явищ і подій, безпосередністю 

чуттєвого сприйняття, орієнтованого на зовнішність у філософському 

та релігійно-філософському дискурсі, намагалося осягнути стале і 

незмінне, котре, як протилежність плинному і обмеженому, уявлялося 

(мислилося, постулювалося, переживалося, було об’єктом віри) у 

формі певного Абсолюту, сутність якого визначалася або розумово-

апофатично, або виявлялася через Одкровення релігійного досвіду, 

або через розумово-аналітичні процедури філософського трансцен-

дування, котре здійснювалося у дихотомії із розумово-аналітичними 

процедурами. 

Одним із світоглядних постулатів як релігії, так філософії та науки 

у західноєвропейській традиції був дискурс “частина – ціле”, хоча в 

релігії та філософії цей контекст проявлявся по-різному: мав різні 

термінологічні визначення, різні екзистенційно-аксіологічні виміри, 

різну телеологічну спрямованість. Спільною ж залишалася поста-

новка питання про подолання обмеженості, недосконалості, неістин-

ності частини (тіло) і сходження до цілого як процесу поступового 

набуття Істини. 

Архетипічним модусом таких протиставлень, як “частина – ціле” 

у дискурсі просторово-часового континууму, “суб’єкт пізнання – 

об’єкт пізнання”, “практика – теорія” є фундаментальна дихотомія: 

“суб’єкт дії – об’єкт дії”. З еволюцією людства, все більшого 

розвитку набуває гносеологічний аспект буття людини, де 

протиставлення об’єкта і суб’єкта пізнання набуває своєї довер-

шеності у формулюванні двох протилежних позицій: теоретичної та 

прагматико-практичної. Перша,  теоретична, – орієнтується на 

здобуття Абсолютної Істини (чи то у вигляді Бога в релігії, чи то у 

вигляді інтелектуально-теоретичного Конструкту в філософії), – 

тобто вона абсолютизує значення Об’єкта як мети руху. Друга, 
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прагматико-практична, виходить з абсолютизації Суб’єкта, як 

основного орієнтиру руху, розчленовуючи на багатоманіття 

взаємовідносних і суперечливих тенденцій розвитку його необме-

жених (таких, що все більш розширюються і “вдосконалюються”), – 

потреб, бажань, нескінченний ланцюг яких, врешті-решт, призводить 

до втрати Суб’єктом своєї цілісності, довершеності, до забуття самої 

потреби у встановленні певних орієнтирів, які б показували 

обмеженість парадигми такого “необмеженого” екстенсивного роз-

витку Суб’єкта. 

Як протилежні одна одній, ці дві тенденції, кожна з них поодинці, 

є наслідком “ностальгії” по своїй протилежності. “Забуття у собі” 

кожної з них можливе як “забуття іншої”, тобто через втрату іншої як 

змістовний процес “набуття себе”. “Забуття у собі” через змістовний 

процес “втрати іншої”, як опосередкований процес здобуття Істини, 

може здійснюватися у дискурсі просторово-часового континууму і, 

відповідно до цього – у категоріях причинно-наслідкових відношень, 

дискурсивний характер яких завжди встановлює дистанцію між 

початком, самим опосередкуванням і результатом. Кожний момент 

проходження цієї дистанції є лише тенденція до чогось іншого і сам 

по собі не самодостатній.  

Філософія і релігія (зокрема, теологія у більшій мірі), спираючись 

на це опосередкування, породжують різні схеми здобуття Істини, але 

у будь-якому разі – це завжди те, що передбачає існування тіла 

людини або як вихідного і тому неістинного пункту, або як знаряддя, 

як опосередкований фактор руху до Істини, характеристики якого 

повинні бути змінені, трансформовані у контексті мети, котру іще 

слід досягти у майбутньому і досягнення якої підтвердить наш 

попередній здогад про неістинність (недосконалість) усього, що їй 

передувало і було умовою її досягнення.  

Подібний підхід до тіла передбачає, по-перше, конституювання 

просторово-часового континууму теоретичних побудувань (тобто 

того, що у Канта є розсудком, спрямованим на чуттєвий досвід); по-

друге, постійне розширення цього континууму у вигляді побудови 

більш глобальних науково-теоретичних конструктів (останній із 

здобутків у цьому напрямі – екологія у тому її вигляді, коли 

враховується лише природничо-наукова картина світу), практично, 

претендує на статус того, що у філософії І. Канта є розумом, не 

залишаючи останньому ніякої специфіки, відмінної від розсудкової 

аналітичності. Навіть включення у контекст досліджень 

гуманітарного знання не вирішує проблеми, якщо гуманітарний 

аспект піддається аналізу лише на логіко-дискурсивних засадах. 
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Тіло людини при такому аналізі розглядається як таке, що 

поміщується у просторово-часовому континуумі, тобто як частина 

континууму, котра не є самодостатньою, а виступає фрагментом 

цілого чи у вигляді догми про гріховність людини, чи з точки зору 

концепції реінкарнації, чи неоплатонічного презирства до усього 

одинично-тілесного. Навіть матеріалізм нехтував одиничністю і 

конкретністю тіла, орієнтуючись на рух, зміну станів матерії, де тіло 

людини було однією із багатоманітних форм існування матеріального 

світу. 

На засадах цього протиставлення (“частина – ціле”), розгорнутого 

у просторово-часовому континуумі, здійснювалось як осягнення 

природи тіла в античній науці, так і виникнення і розвиток самої науки 

в античному світі. “Докорінною проблемою ранньої грецької         

науки була проблема знаходження першооснови сущого, тобто чогось 

незмінного, тривалого, постійного, що слугує джерелом або 

субстратом усіх речей, що приховано за оболонкою змінюваного 

світу явищ” (вид. моє – А.О.) [130, 10]. Самодостатність окремого 

елемента, частини буття, була предметом розгляду, у більшій мірі, 

зокрема, у концепції Анаксагора (і тому лише, що збереглася як 

рудимент міфологічних уявлень), який визнавав нескінченну 

кількість начал – гомеомерій і що “кожна гомеомерія, подібно до 

Всесвіту, містить у собі усі речі, і навіть не просто нескінченні [за 

числом], але і нескінченну кількість разів нескінченні… Він 

(Анаксагор – А.О.) спостерігав, що усе виникає із усього, нехай 

навіть не безпосередньо, а по порядку (вид. моє – А.О.). (Так, з вогню 

виникає повітря, з повітря – вода, з води – земля, із землі – камінь, а з 

каменю – знову вгонь). … Тому він стверджував, що усе намішане в 

усьому і виникнення здійснюється шляхом виділення (вид. моє – 

А.О.) [із суміші]” [168, 517]. 

Причому Анаксагор підкреслював, “що усі речі містяться у 

всьому на тих підставах, що вони нескінченні і за величиною 

(великістю) і за малістю, і що неможливо постулювати ні найменшу, 

ні найбільшу величину” [168, 515], – тобто акцентував увагу на 

відносність протиставлення частини цілому. Але первинну суміш 

всього у всьому із стану непорушності виводить Нус, “деякий 

зовнішній (вид. моє – А.О.) по відношенню до неї агент” [130, 70]. І 

незалежно від розуміння природи Нусу (чи це духовне начало, чи 

особливий вид матерії [130, 70-80]), констатується його проти-

ставленість первинній суміші пасивного космогонічного начала. 

Сам факт модернізації Аристотелем вчення Анаксагора, “яке 

відображало більш архаїчний рівень античного мислення” [130, 159], 
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підкреслював тенденцією античної філософії і науки бачити світ у 

термінах “частина – ціле”, “причина – наслідок”, “суттєве – 

несуттєве” і відповідно до цього – такої спрямованості, як розуміння 

маргінального статусу одиничного тіла у контексті Всесвіту. 

Аристотель стверджував: “З тих, хто першими зайнялися філософією, 

більшість вважало началом усіх речей одні лише начала у вигляді 

матерії: те, з чого складаються усі речі, з чого першого вони 

виникають і у що врешті-решт руйнуються, причому основна 

сутність перебуває, але за своїми властивостями змінюється, – це 

вони вважають елементом, і це – началом речі” [6, 23]. 

Вже у “Фізиці” Аристотеля чітко встановлена вищезазначена 

парадигма бачення речей, предметів: “необхідно рухатися саме таким 

чином: від менш явного за природою, але для нас більш явного, до 

більш явного і зрозумілого за природою. Для нас же у першу чергу 

ясні та явні скоріше злитні [речі] (вид. моє – А.О.), і вже потім з них 

шляхом їх розчленування (вид. моє – А.О.) стають відомими елементи 

та начала” [8, 61]. Фізика Аристотеля з певними змінами знаходить 

свій розвиток у філософії і фізиці ХVII-XVIІI століть. Досить згадати 

рекомендацію Р. Декарта у його “Розміркуваннях про метод”: 

“керувати ходом своїх думок, починаючи з предметів найпростіших, 

що легко пізнаються, і сходити все більше, як по щаблям, до пізнання 

більш складних” (вид. моє – А.О.) [43, 22]. Сутність її полягає у тому, 

що єдність предмета, яка дається у безпосередньому його спогля-

данні, розчленовується шляхом мисленнєвого аналізу і встанов-

люються “елементи та начала”, що і є істиною “науки про природу”, 

“наукового пізнання” [6, 61]. Причому, для Аристотеля наукове 

знання – це знання, яке спирається на доказі і, таким чином, ним 

(доказом) опосередковане. “Ми вважаємо, що знаємо кожну річ 

безумовно, а не софістично (привнесеним чином), коли вважаємо, що 

знаємо причину, внаслідок якої вона є … маємо знання і за 

допомогою доведення (вид. моє – А.О.). Під доведенням я розумію 

науковий силлогізм. А під науковим я розумію такий силлогізм, за 

допомогою якого ми знаємо, що ми маємо цей силлогізм” [7, 259]. 

Аналіз виникнення і становлення античної науки на прикладі 

порівняння точок зору Анаксагора й Аристотеля на сутність природи 

(physis) виявляє їх принципову відмінність: “Теорія матерії 

розроблялася Анаксагором в основному як теоретична база для його 

космогонії. Між іншим Аристотель до цього космогонічного аспекту 

був абсолютно байдужим; його цікавили, у першу чергу, принципи 

теорії матерії” (вид. моє – А.О.) [130, 157]. Тобто тенденція розвитку 
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античної науки полягала у все більшому відході від безпосередньо-

чуттєвого сприйняття природи як деякої цілісності, – до 

опосередковано-логічного, дискретно-роздрібленого, аналітичного.  

Ця тенденція розвитку античної філософії та науки позначилася і 

на розумінні природи тіла (soma). Цей аналіз заслуговує спеціальної 

детальної уваги, що виходить за межі нашого дослідження. 

Зупинимося лише на окремих аспектах проблеми, які б висвітлили 

особливості підходу філософської традиції до розуміння природи 

тілесності. Аристотель у своїх творах, присвячених науковому 

аналізу природи (зокрема “Фізика”, “Про небо”), виходить з проти-

ставлення “форми і природи” [8, 85], намагаючись показати різницю 

між математиком і фізиком у дослідженні природи. Філософ 

говорить, що природні тіла (як предмет досліджень фізика) мають і 

поверхні, і об’єми, і довжини, і точки, вивченням яких займається 

математик. Але чим тоді відрізняються фізик і математик? На це 

питаня Аристотель відповідає, що математик займається цим усім, 

“але не оскільки кожна [з фігур] є межа природного тіла, і їх 

властивості він розглядає не як властиві [саме] цим тілам. Тому він 

відокремлює їх (вид. моє – А.О.) від природних тіл, тому що 

мисленнєво (вид. моє – А.О.) вони можуть бути відокремлені від 

руху [цих тіл] і це [відокремлення] нічого вже не змінює і не 

породжує помилок” (вид. моє – А.О.) [8, 85]. Дуже слушне 

зауваження! Відокремлення властивостей предметів від самих 

предметів і розгляд цих властивостей як таких (діяльність 

математика), не лише не породжує помилок, а й веде до поглиблення 

знання! Аристотель говорить: “природа двояка: вона є і форма, і 

матерія” [8, 86]. 

З іншого боку, виокремлення форми, – процедура, необхідна і для 

фізика. Але “до якої межі (вид. моє – А.О.) фізик повинен знати 

форму і суть [речі]? Чи не так, як лікар [знає] сухожилля, а коваль – 

мідь, тобто до певної межі, а саме заради чого (вид. моє – А.О.) існує 

кожна річ, і при тому [лише] про ті, які відокремлювані за формою, 

але включені у матерію” [8, 87]. Як бачимо, лише телеологічна 

причина (“те, заради чого”) за Аристотелем є віхою, яка дозволяє 

окреслювати певну межу. І цією межею у даному випадку є чуттєво-

практичний, антропологічний фактор, який “не дозволяє” рухатись у 

нескінченну послідовність виявлення форм як властивостей, що 

мисленнєво відокремлені від речі. Цільовий елемент дає можливість 

фізику “затриматись” на певній, – характеристиці речі, а не  

“розпотрощати” її на безліч форм, мисленнєво відокремлених від 

матерії. “Те, заради чого”, придатність речі до чогось є “затримка” на 
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чуттєвій безпосередності речі, але водночас – і перша втрата цієї 

безпосередності, тому що орієнтиром даної затримки є те, що зараз 

іще не існує, – мета існування речі (форма як проект). 

Теза Аристотеля про те, що природа є водночас і матерія, і форма 

[8, 84] була одним із перших компромісів між безпосередністю 

знання чуттєвого досвіду людини і опосередкованістю як характе-

ристикою виникаючого наукового знання. Математизація природ-

ничих наук у ХVII-XVIII століттях сприяла все більшій формалізації 

знання, алгоритмізації процесу знаходження істини (методи), розу-

міння природи самої істини. Тобто акцентуація у дихотомії “матерія 

– форма” все більше зміщувалася у бік “форми”. 

“Наука про природу вивчає переважно тіла і величини, їх 

властивості та види руху, а крім того, начала такого буття. Що 

очевидно, тому що усе існуюче по природі підрозділяється на [1] тіла 

і величини, [2] те, що має тіло і величину, [3] начала того, що має 

[тіло і величину]. Неперервне є те, що, ділиме на частини, усякий раз 

знову ділиться. Тіло – те, що ділиться у всіх вимірах” [8, 265]. Таким 

чином, вже за Аристотелем парадигма розуміння природи тіла під 

останнім розуміє предмет, який розглядається як дещо зовнішнє 

суб’єктові пізнання. Причому, за точку відліку (у вимірі величини 

предмета, масштабу його поділу на частини, виявлення властивостей 

предмета-тіла як мислительного процесу абстрагування (діяльності 

суб’єкта) приймається сам суб’єкт. Але цей суб’єкт виноситься за 

межі будь-якого чуттєвого досвіду. 

Цей теоретичний суб’єкт є результатом абстрагування від інших 

чуттєво-одиничних його властивостей, осередком якого є тіло 

суб’єкта мислення. Аристотелевська фізика, а за нею – і ньютонів-

ська, підґрунтям свого типу раціональності встановлюють мислячого 

суб’єкта, винесеного за межі чуттєво-раціонального теоретичного 

світу. Тобто істинний суб’єкт не приймається до уваги, але його 

присутність постулюється у формі окремого від усіх інших предмета. 

Кредо цих фізик у завершеному вигляді, хрестоматійно, було 

сформульоване Р. Декартом: “cogito ergo sum”. Лише не враховуючи 

тіло пізнаючого Всесвіт суб’єкта як частини, елемента цього 

Всесвіту, можна було б говорити, що “Ціле (to pan), частинами якого 

вони (тіла – А.О.) є, з необхідністю повинно бути завершеним і – як 

вказує його ім’я – всебічно завершеним, а не так, щоб у одному 

відношенні завершеним, в іншому – ні” [8, 266].  

Можна було б зазначити, – чи може бути Ціле всебічно завер-

шеним при осягненні усіх його частин, якщо така частина Цілого як 

людина (пізнаючий суб’єкт) з її тілесністю, – не включається у 
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перелік цих частин? Позитивна відповідь на це питання можлива 

лише у єдиному випадку, – коли за суб’єктом визнається лише одна 

властивість – мислення, по відношенню до якої увесь інший світ не 

має такої властивості, відрізняється від суб’єкта. Це світ, який 

знаходиться перед суб’єктом у континуумі зовнішніх суб’єктові 

чуттєвих просторово-часових відношень предметів, рух, поділ та інші 

властивості яких є лише знаряддям, засобом, до якого, у цьому ж 

статусі, приєднується тіло суб’єкта. Але це приєднання також має 

лише мисленнєвий характер. Мисляться тіла – зовнішні предмети, 

засобом чого є виділення їх властивостей, – за допомогою абстра-

гування; мислиться і тіло людини – суб’єкта пізнання. Тому і відно-

шення між зовнішніми тілами-предметами і тілом людини також 

мисляться. За рахунок того, що у суб’єкті основною характе-

ристикою є мислення, стає можливим протиставлення субстанції 

суб’єкта як мислячого начала і зовнішньої преметності тіл Природи. 

На основі цього протиставлення тоді можна зробити ще один крок – 

винести суб’єкта за межі Цілого – Всесвіту. І це винесення 

здійснюється за допомогою думки. Тіло ж суб’єкта при такому 

підході також мислиться на манер властивостей предметів-речей 

природи. (Як відомо, принципово інша ситуація із суб’єктом виникає 

у теорії відносності А. Ейнштейна, а також у сучасних дослідженнях 

квантово-механічних явищ).  

 

 

2.2. Природа абстрагування у метафізичному 
епістемологізмі 

 

З антропологічної токи зору уявлення про зовнішню суб’єктові 

предметність як дещо незалежне від свідомості людини виникає в 

результаті однобічної акцентуації діяльності окремих органів 

відчуття (зору, слуху, дотику) людини, що встановлює абстрактну 

просторово-часову дистанцію між суб’єктом і об’єктом, контекст 

значень якої для людини закріплюється духовно-теоретичним 

осягненням дійсності у вигляді послідовності логічних визначень і 

розмірковувань. Простір і час у їх логічній і чуттєвій дискурсіях 

створюють вимір протиставленості дискретностей як зовнішностей.  

Слід підкреслити, що формування уявлень про просторово-

часовий континуум в історії філософії відбувалося під впливом 

розвитку природничих наук (“Позитивний зв’язок між ними (меха-

ніцизмом і епістемологією – А.О.) виявляється лише тоді, коли ми 

намагаємося пояснити нашу власну пізнавальну діяльність термінами 



Філософія свідомості – обмеженість епістемологічної 

43 

Онтологія духовності 

механіцизму. Ключем до цього слугує перцепція (вид. моє – А.О.). 

Кожен раз, коли ми розуміємо свою пізнавальну діяльність як процес 

у механістичному універсумі, ми не можемо не витлумачити його як 

вирішальну компоненту пасивної рецепції (сприйняття) вражень 

зовнішнього світу. У цьому випадку знання базується на певному 

відношенні, яке зберігається між тим, що “зовні” і певними 

внутрішніми станами нашої психіки, які збуджує в нас ця зовнішня 

реальність. Це тлумачення... використовується в пізніших моделях 

мислення і є однією із головних особливостей епістемологічної 

парадигми” (вид. моє – А.О.) [151, 409]). Завершальним виразом 

цього положення у філософії стало просторово-часове a priori 

чуттєвого досвіду (І. Кант), котре конституювалося, у першу чергу, в 

абстрактно-часовому дискурсі, у зовнішньо-предметному його 

аспекті. Зоровий схематизм у даному випадку абстрагований від 

дієвого. Останній же ґрунтується на внутрішньому спогляданні й 

усвідомленні руху тіла, котре, хоча і виписує у своєму русі зовнішньо

-предметні лінії, однак осягає їх значення через рухи м’язів, дії яких 

спричинюють рух усього тіла людини у вигляді лінії певного 

напрямку, котра виписує певну геометричну фігуру. Адже рух 

окремих м’язів, який є причиною переміщення усього тіла людини 

(коли рух тіла сприймається людиною вже як певна абстрактна 

геометрична точка), – в дійсності не є одновимірним і лінійним. Для 

того, щоб перемістити усе своє тіло як певну одиничну “точку” у 

геометричному просторово-часовому континуумі й уявити це 

переміщення як рух певної точки (а саме з цього уявлення виходить 

математика і природознавство), людині потрібно абстра-гуватися 

від багатоманітних складових рівнів антропо-буття цього руху, – 

тобто від внутрішніх мотивацій до дії і цільових інтенцій здійснення 

цього руху. Одним словом, абстрагуватися від усієї конкретно-

безпосередньої змістовності причин руху, котрі мають суб’єктивно-

психологічний характер. Ця обставина важлива з точки зору 

визначення умов виникнення науки. 

Тому фактором, який передує дивергенції знань і таким чином – 

абстрагуванню одного виду знання (науки) від іншого, є 

диференціація і абстрагування від елементів тілесної цілісності 

суб’єкта. Далі, ця ситуація, назвемо її ситуацією формальної 

зовнішності, екстраполюється і на внутрішній досвід людини, 

породжуючи уявлення про фрагментарність, дискретність проявів 

психічної діяльності на рівні гнозису. Але в дійсності, незалежно від 

того, чи усвідомлює це людина, чи ні, процес зовнішньої (об’єкт) і 

внутрішньої (суб’єкт) дискретації здійснюється на рівні онтосу, – 
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синхронічно-континуально. Включення ж причинно-наслідкового 

дискурсу обумовлене гносеологічним виміром – логічною дією 

мислення, – конституює дискретно-діахронічний вимір антропо-буття. 

Дискретно-логічний вимір антропо-буття – це своєрідний проект, 

який може існувати, відштовхуючись від безпосередності “тут і 

зараз” і сам по собі, без вкоріненості в антропо-буття, складає 

підґрунтя метафізики. 

Метафізична інтенція мислення своїм вектором має ту ж саму 

зовнішність, що дає можливість конституювати теоретичний 

дискурс осягнення дійсності, котрий визначається атрибутами 

абсолютності, істинності, потойбічності, які характеризуються 

утаємничо-сакральним модусом антропо-буття, відірваним від 

повсякденності безпосереднього “тут і зараз”, що і означає 

виникнення епістемологізму як особливої парадигми бачення світу. 

Однак природа тілесності не може бути зведеною лише до 

характеристик, що сприймаються як дещо зовнішнє суб’єктові. При 

цьому ця зовнішність виступає певною формальною властивістю, 

сутність якої об’єктивована, тобто не залежить від суб’єкта, – від 

його емоційності, ментальності, морфофізіологічної структури 

суб’єкта. Слід визнати, що прагнення до об’єктивності виправ-

довується потребою дотримуватися певних умовностей, у межах 

яких подальше уточнення сутності зв’язків, виявлення їх зроста-

ючого багатоманіття і взаємодії з людиною втрачає для неї 

практичне значення і сенс. Уникнути взаємовпливу суб’єкта й об’єкта 

можна лише створивши, визначивши певні штучні умови їх взаємодії 

(надаючи їм статус постулату), – тобто умови, які, знову ж таки 

відповідають певній меті суб’єкта. 

Саме активізація суб’єктивного (бажань, прагнень) для досяг-

нення своєї суб’єктивної мети роблять тіло людини і зовнішні тіла 

знаряддям для її досягнення. І тіло людини, і зовнішні предмети 

лише тому не включаються у структуру внутрішніх взаємовідношень, 

що вони не включаються у структуру “зацікавлених усвідомлень” 

мети. Іншими словами, у даному випадку мета протистоїть, є 

зовнішньою, по відношенню до засобів її досягнення (тіло людини, 

властивості зовнішнього предмета). Для того, щоб тілесність “заго-

ворила”, необхідно, щоб її структура стала об’єктом усвідомлення як 

така, а не через зовнішню їй мету. У ситуаціях повсякденного 

життєвого досвіду це має місце спорадично, наприклад, під час 

хвороб, або ж у моменти, які загрожують життю людини безпо-

середньо чи опосередковано. 
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Як дві протилежності, епістемологічна й онтологічна установки 

виникають у результаті експансії розуму (у вигляді пізнання – 

епістемологічна парадигма) в усі сфери антропо-буття. З цієї точки 

зору протиставлення матеріалізму й ідеалізму втрачає свій сенс, тому 

що обидві ці позиції виходять з Логосу, а це означає, що онтос і 

гнозис обмежуються Логосом і орієнтуються лише на нього. Однак 

буття не може бути тотожним знанню про буття (Логос), як і 

пізнання не може бути тотожним знанню про пізнання. Метафізика, 

власне, є доведеним до логічного завершення епістемологічного 

осягнення дійсності, сходженням до абстракції найвищого ґатунку. 

Природа метафізки проглядається у кожному науковому терміні, де 

прагнення до точної визначеності категоріального апарату науки 

вже обумовлене однобічністю абстрагування, якому завдячує будь-

яке поняття. І тут мають місце істини розуму, а не дійсність антропо

-буття – онтос; логічні причинно-наслідкові опосеред-кування, а не 

синхронічна безпосередність єдності рівнів антропо-буття, 

зовнішність геометричної точки, лінії, предмета, а не усвідом-лення 

дій тіла у наслідувальному процесі. “XV. Предмет у сенсі об’єкта має 

місце лише там, де людина стає суб’єктом, де суб’єкт перетворюється 

в Я, а Я – в ego cogito; лише там, де це cogitare розуміється як 

“первісно синтетична єдність трансцендентальної аперцепції”; лише 

там, де для “логіки” завойована верховна позиція (в істині як 

достеменності декартівського “я мислю”). Лише тут роз-криває себе 

сутність предметного у своїй предметності. Лише тут стане у 

подальшому можливим і необхідним зрозуміти саму предметність як 

“новий істинний предмет” і піднести її до абсолюту” [173, 184]. 

Так виникають і розвиваються мистецтво, релігія, філософія, 

наука, тобто еволюціонує ідеальна сторона змісту суспільної 

свідомості, відокремлена від безпосередньо-тілесного. Розглядаючи 

ці види ідеальної діяльності з точки зору їх опосередкованого зв’язку 

з суб’єктивно-тілесним, слід зазначити, що релігія, філософія і наука 

у ході історичного розвитку, кожна по-своєму, вирішують проблему 

трансценденції [71], метою якої є певне, відповідно до рівня розвитку 

кожної з них, формування уявлення про вище начало – Абсолют (Бог, 

Істина, Благо, Краса, Логос тощо). 

Якщо у релігії трансцендентування і осягнення Абсолюту дося-

гається за рахунок віри, інтуїції, осяяння; якщо філософія, конста-

туючи відповідно до своєї природи аспект Логосу, у різні періоди 

свого історичного розвитку, намагається досягти або раціонального 

визначення Абсолюту, або знайти у ньому міру раціонального й 

інтуїтивного; якщо наука, спираючись на раціональні структури, 
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прагне формулювання принципів і законів як універсальних констант 

буття (і у цьому ланцюгу ми бачимо тенденцію зростання значення 

раціовизначеності та поступовий відхід від безпосередньо-чуттєвого, 

емоційно-тілесного), – то у мистецтві, у більшій або меншій мірі, у 

залежності від видів мистецтва, по-перше, зберігається єдність 

безпосереднього суб’єктивно-тілесного рівня з опосередковано-

ідеалізованим змістом свідомості, підпорядкованим ідеалу Краси; по-

друге, у мистецтві можна спостерігати міру усвідомлення тілесного 

аспекту з точки зору його впливу на зміст твору мистецтва.  

Це стосується, у першу чергу, таких видів мистецтва, як акторське 

мистецтво, танець, спів, у яких засобом для виразу змісту свідомості 

є сама людина, елементи її тілесності. У цих видах мистецтва 

знаходить своє розкриття безпосередня єдність тілесного, емоційно-

чуттєвого і раціовизначеного. Причому, кожен з цих трьох елементів, 

поєднуючись у процесі художньо-творчої дії з іншими двома, змінює 

свою якість, внаслідок чого утворюється їх гармонійний синтез, що, 

власне, і є проявом символічного. 

 Дещо іншу картину можна спостерігати в інструментальному 

музичному мистецтві, де тілесний елемент (у вигляді рухів виконавця, 

пов’язаних із породженням звуків за допомогою музичних інстру-

ментів), хоч явно і виражений, але виступає уже допоміжним, 

несуттєвим для звукового виразу змісту свідомості, елементом. Появі 

звуку передує, досить визначено-тривалий у часі, інтервал м’язової 

дії виконавця, де вже має місце сконцентрована – у міміці, жесті, 

характері дотику до клавіш (струн тощо) інструменту, – енергійна 

експресія тіла виконавця, яка у наступний момент трансформується у 

звукову форму. (Досить згадати, якими рухами кінцівок виконуються 

штрихи легато, стаккато інструменталістами: піаністами, скрипалями 

тощо).  

З точки зору виявлення органічної єдності трьох елементів і 

показу акцентуації одного з них у мистецтві цікаво звернути увагу на 

роботу диригента. Звісно, головна мета диригента – це організація 

звукового потоку колективу виконавців. Його, у першу чергу, 

цікавить інтонування, тембр та інші, суто музичні засоби виразу. З 

точки зору виразу змісту музичного твору жести, рухи, якими 

диригент керує виконання твору, відіграють службову роль. Вони є 

лише допоміжними засобами для підготовки основного музичного 

засобу – звуку. Але експресія рухів диригента, динамізм його тілесної 

поведінки, у більшій чи в меншій мірі, – у залежності від психо-

фізіологічної статури особистості, – підкреслюють місце і роль тілес-

ного елемента у процесі звукоутворення. Процес звукоутворення – 
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усвідомлена мета музичного виконавця. Саме звук виступає 

центральним елементом смислотворення. Але зв’язок звуку з тілес-

ністю у цьому випадку даний безпосередньо, під час виконання 

твору. Артистизм виконавця може підкреслювати це тим чи іншим 

чином. 

Прикладом більш опосередкованого зв’язку тілесності та вира-

женого художнього змісту є мазки на творі живопису, які фіксують 

імпульси художника. Вони вже є складовою частиною живописного 

стилю. У цьому випадку мазки виступають засобом виразу змісту 

твору, тобто органічно поєднуються з емоційним і ідеалотворчим 

елементом. Але рух тіла художника, як такий, на картині вже 

відсутній, він закарбований у мазку, має місце лише його слід.  

Якщо продовжувати далі ряд прикладів все більш опосе-

редкованого зв’язку між тілесністю, рухом тіла, з одного боку, а з 

іншого – зображенням, то можна вказати на феномен почерку, який 

досліджується у графології. На відміну від мазку у живописі, почерк 

не виступає безпосереднім усвідомлюваним засобом виразу змісту. 

Знаковий характер письма підкреслює інтенцію свідомості на 

рефлексивну форму відображення змісту – поняття. Якщо рухи 

музиканта-виконавця, диригента, практично не виокремлюються у 

особливу діяльність, що породжує новий зміст, відмінний від змісту 

твору, – існує єдиний зміст, який розгортається у часово-просторо-

вому континуумі виконання музичного твору, – то при письмі має 

місце два змістовних контексти: з одного боку, контекст рухів при 

письмі, який відображає стан свідомості людини, її характерні 

психічні риси і властивості, а з іншого – значення знаків письма. 

“Людина, користуючись писемністю, закарбувала поняття про безліч 

речей, але у письмі рефлекторно відображалися і властивості її 

психіки” (вид. моє – А.О.) [54, 25]. Ці контексти вже ніяк свідомо не 

пов’язуються один з одним.  

Водночас, спільним для рухів музиканта-виконавця або ж 

диригента з мазками художника і процесом письма, є те, що тілесні 

рухи мають своє акцентоване продовження у паличці диригента, 

пензлеві маляра, у ручці як знарядді письма. Ці предмети виступають 

конденсатами тілесності людини. Їх предметність і предметність 

тіла людини є різними субстанціями, кожна з яких обмежена 

просторово, але у моменти їх поєднання і взаємодії виникає 

цілісність, у межах якої вказані предмети виступають природним 

продовженням тілесно-духовної організації дії людини.  

Як елементи тілесно-духовної організації людини, диригентська 
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паличка, пензель і письмове перо по-різному включені у неї. Паличка 

диригента у більшій мірі репрезентує безпосередню організацію 

тілесності людини, її емоційний стан, що передає зміст музичного 

твору, – і тут дії диригента наближаються до дій танцюриста, у 

якого тілесність і засоби виразу змісту свідомості  тотожні. У процесі 

виконання музичного твору диригентом і музикантом тілесні рухи 

виконавців настільки органічно пов’язані із звуковою тканиною 

змісту твору, що тілесна сторона їх діяльності, на відміну від 

танцюриста, не усвідомлюється. Рефлексується лише звуко-семан-

тичний рівень, а тілесно-звуковий знаходиться у латентному стані. 

Часова природа музичної звукової семантики більш адекватно 

відображає сутність тілесного, його постійну динаміку, що органічно 

вбудовується у динаміку самого “тут-буття”, ніж у живописі та 

писемності. 

У випадку з пензлем і ручкою особливості їх предметності та 

функціональної призначеності в більшій мірі впливають на характер 

змісту свідомості, тим самим надають йому особливої форми 

(зображення), відмінної від безпосередньо-тілесного. Тут ми бачимо, 

що символічна діяльність тілесності виходить за межі безпо-

середності, спираючись на предмети, які слугують продовженням 

рухів тіла. Виконуючи роль трансляторів тілесних дій, такі предмети 

мають властивості, що відрізняють їх від властивостей тілесності 

людини. Саме ці властивості предметів-трансляторів безпосе-

редньо-тілесного зумовлюють виникнення символу як особливої, 

духовно визначеної одиниці буття людини. Приклад з пензлем і 

ручкою, демонструє те, що форма символу ще не закріплена у 

вигляді окремої, відділеної від тілесного буття людини і проти-

ставленої йому, – форми. Форми, яка конденсує у собі динаміку руху 

тілесності, довершує цю динаміку у вигляді певного тілесно-духовного 

кванту, який, як деяка предметна цілісність-тілесність, протистоїть 

безпосередній тілесності людини і водночас є продовженням і 

засобом її об’єктивації. 

Ланцюг форм конденсації тілесності, завершальною ланкою якого 

є предметний символ, починається з безпосередньої тілесності як 

цілісності усього організму людини (у випадку імітації, наслідування 

предметові) через конденсацію її як цілісності на окремих органах 

(кінцівки, тулуб, обличчя, голосові зв’язки, дихання тощо), потім, – 

за допомогою рухів цих органів, виведення внутрішньо-тілесних 

імпульсів на предмети, які безпосередньо, через дотик, пов’язані з 

тілом людини (маска, одяг, предмети побуту, знаряддя праці, яким 
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безпосередньо передається імпульс м’язових рухів).   

Символічний процес, як прояв безпосередньо-тілесної діяльності 

людини, лише на завершальному етапі свого розгортання породжує 

предметні цілісності-тілесності, – символи, котрі вже включені у 

систему загальновизнаного соціального колообігу обміну енергією. 

Тобто їх довершення до цілісності досягається лише на стадії ідеало-

творчості, яка ґрунтується на взаємодії особистісно-індивідуальних 

тілесностей. Результатом цього процесу є соціовизначена тілесність.  

Це призвело до кризи людства у багатьох аспектах. Найбільш 

визначальною і видимою з них є феномен глобальних проблем. 

Форми прояву, і способи вирішення на сучасному рівні, підкрес-

люють як актуальність, так і однобічність у питаннях їх вирішення. 

Зокрема, однобічність полягає у тому, що засобами їх вирішення 

пропонуються лише раціонально-технологічні. 

На сучасному рівні зрушення у розумово-практичній сфері набули 

таких масштабів і форм, що це позначається на функціонуванні 

тілесності. Те, що тілесність не була предметом уваги людини, лише 

підкреслює її ґрунтовну роль. Але вичерпаність ресурсів тілесності як 

підґрунтя життєдіяльності людини, їх трансформація набули такої 

критичної величини, коли ігнорування цього аспекту загрожує 

існуванню людини. Тому питання символу, який стає лакмусовим 

папірцем у визначенні цілісності дискурсу життєдіяльності людини, 

набуває нових вимірів своєї значущості.  

На наш погляд, вивчення функціональних взаємозв’язків між 

тілесним і духовним не в аспекті того, що з них первинне, а що 

вторинне, коли зв’язок розуміється у причинно-наслідкових 

категоріях генетичного пояснення походження одного з іншого, не в 

діахронії, а – в синхронії, тобто у їх безпосередній єдності, дасть 

можливість вийти на новий рівень усвідомлення природи духовності. 

Взагалі, аналіз складних систем-цілісностей вимагає іншої мето-

дології дослідження, у розробці якої велике значення має принцип 

синхронії [203], принцип тотожності мікро- і макрокосму [75,         

50-58]. (Сучасні його інтерпретації див. у [9, 67-71]). 

З точки зору вивчення проблеми єдності тілесного і духовного, на 

наш погляд, надзвичайно плідним може бути дослідження символу і 

символічної діяльності. Розуміння символу як одиниці духовності, 

що у своїй цілісності одномоментно обіймає увесь спектр практично-

пізнавальних дій (рух тіла – його м’язів і діяльність органів, відчуття, 

почуття, думка), які у символі не протистоять, а випливають одна з 

одної і взаємно доповнюються, створюючи принципово нову якість 
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феномена людської істоти. 

Саме у цій площині лежить ключ до розуміння багатьох 

парапсихічних явищ, трансперсональних феноменів психіки людини, 

які традиційна наука пояснити не може, а також – виявлення сутності 

духовності, багатоманіття шляхів її розвитку і єдності, по-новому 

висвітлити проблему онтологічного статуту духовності.  


