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Анотація. В статті здійснена спроба ідентифікації духовності як за 

допомогою раціональних форм мислення, так і екзистенційного 

філософствування. Дослідження духовного буття людини свідчить про 

вплетення суб'єкта з його переживаннями й образами в загальну систему світу 

духу. Останній  представляється як цінності, що виникли в історичному житті, 

які за своїм змістом і значенням виходять за межі індивідуального життя. 

Глобалізаційне суспільство XXI сторіччя демонструє загальну духовну кризу, де 

актуалізується погроза падіння людини, втрата її індивідуальності. 

Раціональне мислення, покладене на  екзистенціальне філософствування 

виявляється абсолютно оптимальним для ідентифікації духовності в 

антропологічному вимірі. 
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Annotation. The article was aimed at the identification of spirituality with 

rational forms of thinking and existential philosophizing. Research of spiritual 

existence suggests the entwinement of subject with its experiences and images into 

the General system of the world of the spirit. The latter appears as the values that 



emerged in the historical life, which by their meaning and value beyond individual 

life. Global secure society of XXI century demonstrates the common spiritual crisis, 

where actualizes the threat of the fall of man, the loss of his identity. Rational 

thinking, due to existential philosophizing is absolutely optimal for the identification 

of spirituality in the anthropological dimension.  
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Історія культури насичена проблемами, пов'язаними з розвитком інтенцій і 

цінностей унікального походження. Існують такі культуросмислові проблеми, 

розгляд яких вимагає від людини «переживання» й «проживання» абсолютів, що 

мають називатися ідеалами й цінностями. Рішення цих проблем вимагає 

індивідуального життєвого досвіду, який представляє собою цілісність саме 

свого неповторного, індивідуального відношення до цих ідеалів і цінностей. 

Поринаючи в культуру, засвоюючи «зовнішнє», людина творить себе. 

Духовна ситуація XXI століття поставила людину в особливі умови. Як 

ніколи раніше, вона повинна замислюватися над втратою змісту свого буття. Але 

цей   процес   неможливий   без   «конструювання»   (Шеллінг) себе, створення 

власної форми буття. Так виникає питання про долю людського духу, адже дух 

є воля, творча активність, інтелект, цінність, незалежність від зовнішнього 

світу, природного й соціального. Ми представляємо дух як осередок, 

концентрацію, спрямованість до «центру» себе, що дорівнює змісту 

значеннєвих інтенцій людини. Якщо в людині одночасно сполучається дуальне 

відчуття самітності й стан партисипації, позаситуаційного екзистенціального 

єднання з Іншим, то можна заявити про цілковите самовладання, про певний 

ступінь знаходження індивідуального Всесвіту. Дух не є очевидністю, він 

невловимий і тому не може бути пояснений логікою, переконаннями, релігією. 

Чи могли ми подумати, що прийде час у розвитку людської цивілізації, 

коли великі ідеї Розуму, Гуманізму, Солідарності поступляться місцем ідеям 

іншої «напруженості й святості» - збереження індивідом змісту свого буття й 

своєї духовності, завоювання особистістю власної незалежності, насамперед від 



зовнішнього світу? В цьому позначається не тільки й не стільки духовна зрілість 

суб'єкта, а й інші обставини та перспективи життєдіяльності людської спільноти. 

Відмова від античних раціоналістичних традицій почалася ще в середині 

XIX століття, хоча певний час прихильність учених і суспільної думки була на 

боці тих, хто вірив у розум і його можливості, що гарантують універсальний 

порядок у світі на основі зазначених істин. Поступово ідеї критиків розуму 

привертають увагу Г.-Х. Гадамера, М. Гайдеггера [1], Л. Шестова, 3. Фройда. 

Виникають інші перспективи й цінності буття людини, інші шляхи розкриття 

його духовних потенцій. Нові мислителі виступали проти класичних цінностей 

розуму й намагалися обґрунтувати наростаюче в суспільстві усвідомлення 

безглуздості існування людини. На їхню думку, світ усе більше й більше стає 

ворожим людині. В цих умовах центральним завданням світосприймання стає 

пошук власних сил, опора на себе й власне духовне самовизначення. У різній 

формі ці ідеї знаходять відображення в роботах М. Бердяєва, Ж-П. Сартра, 

А. Камю. І не випадково глибинні світоглядні зрушення знайшли свої джерела 

в реальному бутті сучасного світу, не випадково вони концентруються, хоча й у 

різних якісних станах, навколо духовного початку в людині. 

Будь-які соціальні потрясіння, тим більше потрясіння глобальні, що 

характерні для сучасної України, проходять через душу людини, причому 

залишають у ній слід, утворюють новий початок в об'єктивно даних джерелах 

духовної організації. Тому цілком виправданий інтерес філософських наук до 

особливого полюса людської реальності – до форм людського духовного буття. 

Звичайно, лише в одному інтервалі (тілесне існування – духовне буття) 

неможливо виявити як саму природу, так й онтологічний статус духовного. 

Духовна іпостась конкретної людини не вписується в будь-які полярності, все 

набагато складніше. Духовна реальність як особлива реальність людського буття 

припускає залученість до історії людського духу. 

У філософській літературі духовний початок людини найчастіше пов'язують 

із суспільним і творчим характером його життєдіяльності, із залученням людини 

в світ культури і природи. Український вчений О.М. Костенко сформулював 



так звану натуралістичну концепцію «культури людини». «Культура людини – 

це міра узгодженості волі і свідомості людини із законами Матері-Природи» [2, 

248]. Можливо, саме тому є обмеженим погляд на людину, де вона з'являється, 

насамперед, як індивід, на основі особистих індивідуально-своєрідних 

властивостей і якостей. Особистість є онтологічна реальність, вона входить в 

ієрархію онтологічних реальностей, вона передбачає реальність інших 

особистостей і реальність того, що вище й глибше неї. Залученість людини до 

світу культури – складний процес, що обумовлює наявність у культурі 

словосполучень як оптимістичного ряду («духовна субстанція, духовна 

близькість, духовна потенція, духовний генофонд, духовні підвалини, духовний 

початок, духовне виробництво, духовна опора, духовне дзеркало, духовна 

ситуація, духовний вигляд, духовне здоров'я, духовна рівновага, духовний вимір, 

духовна краса, духовне світло, духовне зростання, духовне буття, духовна аскеза, 

духовне життя»), так і песимістичного («духовний аристократизм, духовна 

слабкість, духовна спокуса, нечистий дух, злий дух, духовний ідол, духовне 

насильство, духовний геноцид, духовна криза, духовна капітуляція, духовне 

рабство, убогість духу, духовна невизначеність, духовний маразм, духовне 

самооголення, духовне зубожіння, духовне пекло, духовне небуття, духовна 

смерть»). За цим стоїть не стільки феноменологія, скільки онтологія (анатомія, 

фізіологія, інструменти й функції) духу, зафіксована в мові, мистецтві, релігії, 

народній пам'яті, поводженні. 

Духовне життя завжди звернене до іншого, до суспільства. Людина є 

духовною істотою тією мірою, якою вона діє відповідно вищих моральних 

цінностей. На думку Д.А. Керимова, соціальна природа людини детермінована 

всією сукупністю суспільних відносин. Тому всі соціальні фактори впливають 

на формування і розвиток людської особи не ізольовано один від одного, а в 

органічно єдиній системі цілісності. Звідси випливає, що «механізм 

регулювання поведінки людей може бути зрозумілий і виокремлений для 

спеціального аналізу лише за попереднього вивчення всіх тих регулятивних 

факторів, впливів, які мають місце в реальному житті кожної особи» [3, 547]. У 



процесі розвитку людина стає частиною соціуму і усвідомлює необхідність 

задоволення соціальних потреб та інтересів, керуючись певними цінностями та 

правилами поведінки. Відбувається соціалізація людини, тобто процес, завдяки 

якому людиною засвоюються норми таким чином, що через формування 

власного «Я», проявляється унікальність конкретного індивіда як особи. 

Людина не є складовою природної світової даності, але є від неї відділена, 

протиставна їй. Буття людини, таким чином, виступає як практичне освоєння 

невідомої їй дійсності. Людина постає у одвічній боротьбі із навколишнім 

світом, через що і стається одвічний взаємний зв’язок між суб’єктом та 

об’єктом, між людиною та дійсністю. Людина виступає суб’єктом, що 

сприймає ворожу для неї реальність як об’єкт вивчення: «Людське буття, згідно 

з вченням В. Франкла, завжди зорієнтоване назовні, на дещо, що не є воно 

само, на щось або когось: на смисл, який необхідно реалізувати, чи на іншу 

людину, до якої ми тягнемося із любов’ю» [4, 29]. І сам порядок суб’єкт-

об’єктного процесу має місце усередині самого Духу. Дух, згідно Г. Зіммелем, 

вбачає себе спрямованим до буття, до якого його захоплюють як примус, так й 

внутрішня стихійність власної природи. Однак у власному потязі до буття Дух 

залишається замкненим у собі, у замкненому колі, Дух лише торкається буття, 

але повсякчас повертається до Себе. Так, в самому понятті «суб’єкт» та 

«об’єкт», яке у власному сенсі вже вміщує спрямованість одного на інше, існує 

можливість подолання цієї «трагедії духа», й духовно-практична діяльність 

людини перетворюється на особливий простір, де відчуженість духа 

виявляється спростованою. 

Сама присутність Духа, трансцендентної сутності людини, виявляє себе в 

процесі духовно-практичної діяльності та ознаменовується як духовність. 

Духовність – це така властивість людської природи, яка виявляє її належність 

до божественного, трансцендентного початку через перебування в ній Духа. 

Сам Дух, перебуваючи в людині, відкриває їй відчуття первинного буття. 

Духовність є і такий модус свідомості, пише фізик Ф.Капра, в якому ми 

відчуваємо зв’язок із Космосом, із самим Всесвітом. Виявляючись властивістю 



самої людської природи, духовність виступає тим унікальним, що становить її 

особливість і виділяє людину від всіх інших істот. Людина, наділена 

духовністю, стверджує в собі початок буття. С.П. Кримський з цього приводу 

підкреслює: «Духовність - це є здатність переводити універсум зовнішнього 

буття у внутрішній всесвіт особистості на етичній основі, здатність створювати 

той зовнішній світ, завдяки якому реалізується собі-тотожність людини, її 

свобода від жорстокої залежності від постійно змінюваними ситуаціями» [5, 

23]. Так, духовність є практично взаємодія зовнішнього та внутрішнього буття 

людини, засобом якої реалізуються духовні потреби людини та творчі 

перетворення навколишнього середовища. 

Як співвідносяться наступні тези: суб'єкт уплетений у систему світу духу 

(тобто передбачається, що це процес об'єктивний); цінності духу виходять за 

межі індивідуального життя? Де ж є присутнім індивідуальний дух? Як він 

визначає сам себе, якщо людина уплетена в систему світового духу? Як усе це 

відбувається, якщо дух походить за межами індивідуального життя? 

На нашу думку, має місце деяка плутанина між реально існуючим суб'єктом, 

духовним життям, що проходить повз нього, за невідомими йому законами, і 

індивідуальним духовним життям. І далі. Якщо духовне життя людини завжди 

звернене до іншого, до суспільства, так само вірно те, що людина духовна тією 

мірою, якою вона діє відповідно до вищих моральних цінностей людського 

соціуму, то цілком правомірні й наступні питання: яке духовне життя звернене 

до іншого, світ в цілому? Чому духовне життя людини звернене до іншого, 

світу? І, нарешті, що змушує людину звертатися до інших? Досить послатися на 

релігійний досвід людства, адже в християнській свідомості людина постійно 

співвідносить (або повинна) співвідносити себе з позасвітовим, вселюдським 

початком. І умовою приналежності духовного життя особистості до християнства 

є виконання Христових заповідей, оцінюваних як вистраждані людським родом. 

Разом з тим, вони зовні з'являються перед людиною як надособистісні заборони, 

отже, сполучені з тим, що називають страхом. Дивно випробовувати почуття 



волі, волі думки, коли в помилковому самовизначенні примушуєш себе робити й 

відчувати те, що свідомо ні для кого не стане одкровенням. 

У психологічному контексті історія людства нагадує життя окремої людини, 

тому кожен, що приходить у світ людей немов би заново повторює в мініатюрі 

загальну історію. Старозавітне вигнання з раю (як дитинство Історії) 

символічно представляє момент, коли думкою людина виділила себе із 

природи. Відчуття, що супроводжує вигнання, залишається незмінним, вічним. 

Це рахунок за набуття самостійного щиросердного життя, рахунок за розум. Але 

так людина знайшла свій захист, здобуваючи віру. Бог-Захисник відвів страх, 

дав опори. Але рух історії позначився й тім, що дорослій людині знову 

знадобилося переосмислювати своє «Я», і вона трансформувала свою віру, 

бажаючи придбати захист від страху: «Не бійся, тільки віруй!» Християнство 

підготувало остаточний перелом у свідомості й повний відхід від релігійності. 

Це парадоксально, але саме Христос своїм Новим Заповітом залишив людину 

без безпосереднього захисту, з вільною волею, позбавив надії на заступника за 

життя в особі Бога. Заповіді вказували, людина боялася й сподівалася. І було 

чудом, якщо вона додержувався цих заповідей, не знаючи, що десь вони 

«записані». Інша справа тепер: релігійне світовідчуття змінилося 

світовідчуттям іншим: забуваючи Бога, людина по інерції продовжувала 

почувати себе під захистом, але насправді залишалася беззбройною і 

уразливою, немов у природній, прекрасній і цілісній картині з'явились якісь 

штучні символи, які тільки мають бути розгаданими. І страх перетворився в 

щось абстрактне, можливо, в енергію, не ідентифікуючись ні з чим конкретним. 

Але тут уже інша релігія, інша віра, інший особистісний вимір всіх змін 

соціокультурного рівня. 

Таким чином, особливо глибокі протиріччя ті, у які впадає ідеалістичний 

тип свідомості. Верхній кордон ціннісної системи для такої свідомості – ідеали, 

потім – норми й правила середнього радіусу дії, і, нарешті – повсякденні цілі. 

Проте, повсякденне життя втратило орієнтацію на високі ідеали, і вершиною 

системи виявилася незбагненна реальність. Людина не може прийти до 



формально-нормативного або до ідеально-ціннісної угоди ні з життям, ні з 

собою. Усе складніше стає охопити фрагменти життя й оцінити їх з погляду 

загальнолюдських цінностей. Виникає новий страх, страх перед протиріччями: 

окрема людина сьогодні демонструє не тільки величезне бажання волі й 

незалежності, але й потребу знайти тихе місце, щоб укритися від соціальних 

метаморфоз. На наш погляд, у цьому й полягає власне істотна сторона духовної 

кризи – актуалізується погроза падіння людини, втрата її індивідуальності й 

неповторності. Саме тому людина як зосередження внутрішнього стану й 

переживання, мислення й поводження, як можлива мета перетворюється у 

величезну реальну проблему. Отже, для відбиття й осмислення всіх вищезгаданих 

проблем необхідні не тільки раціональні форми мислення, але й екзистенціальне 

філософствування як доповнення до раціонального, як його оформлення. Такий 

підхід представляється цілком доречним при ідентифікації духовності в 

антропологічному вимірі. 
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