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Статrя І. До філософії духа. Зarui.иi засади 

У статті ро1<',1януто концепцію духовності як визнача,1ьноі сутнісної характер11стики людського 

буття. Ядро,11 новітньо<'О tn11у.wачення сфери ,1юдсько<'о духа постають ідеі ,!,f.Шe,repa, проте аетор про

стежус також основні етапи фор,wувштя дшІоі концепції у філософії о,·таннІх трьох століть. Виз11аче11і 

головні риси с_vчасного тл.v.t1ачен11я феІ/о.wена духовності. 
КлюЧОtІі слОІІІІ: духов11ість, свідо,11/сть, сутність людини, цінності, свобода, пріоритет індивідуа,1ь

ного над за"0;1ьним. 

Початок новітньої - некласичного типу - філософської антропо;rогії найвиразнішим 

чином пов"язується з творчістю М.Ше.,1ера ( 1874 - 1928), великого філософа рубежа 

ХХ ст. Його ж із повним правом можна вважати засновником сучасної філософії духа. 
Прого.,1осивши створення масштабної і всеохопної філософії людини найнагальнішою 

вимогою часу, М.Шелер буквально з першої сторінки своєї основної праці «Становище 

людини в космосі" визначає фундаментальні засади своєї антропології як філософії духа 

(або ж теорії людини - єдиної духовної істоти). «Новий принцип, що робить людину лю
диною, пролягає поза всім тим, що в найширшому розумінні, з внутрішньо-психічної чи 

зовнішньо-вітальної сторони ми можемо назвати життям. Те, що робить людину людиною, 
є принцип, протилежний щодо всього життя взагалі ... Уже греки уrверджували такий 

принцип і назвали його «розумом•. Ми хотL1и б ужити для позначення цього Х ширше за 

значенням слово, слово, що містить у собі і поняття розуму, але поряд з мисленням в ідеях 

охоnдює і певний різновид споrдядання, споглядання першофеноменів або сутнісних зміс
тів, а крім того - і певний клас емоційних і во..'!ьових актів, ... наприклад, доброту, любов, 
каяття, шанування і т.д., - едово .,цух•(підкр. М.Ш.- 1, с.153 ). Цей уже, мабуrь, хресто
матійний фрагмент одного з найкращих фL1ософських текстів ХХ ст., за всієї емоційної 
виразності, все ж найменшою мірою може розглядатись як щось на зразок широкомовної 
декларації з пафосно-розмитим змістом. І сам М.Шелер, мабуrь, через побоювання щодо 
таких тдумачень, туr же зауважує, що «мало з яким словом творили стL1ьки неподобств, і 

тільки небагато хто розуміє під цим словом шось певне.• (Там же). Попутно є сенс заува
жити, що відносно «неподобств• йоrо·спостереження стало не тільки констатацією, але й, 
на жаль, сумним проmозом, оскільки ця «творчість• успішно триває; нині, мабуrь, важко 

знайти філософський термін, що зазнав би такої кількості настільки розмаїтих - і часом 
неприйнятно розмаїтих - тлумачень. 

Нині ж повернімось, так би мовити, до конструктиву. М.Шелер, з притаманною йому 
суто німецькою строгістю мислення, буквально «з порогу• вказує основну, суrнісно визна
чальну характеристику «духа• (далі вживанішим буде синонімічний термін «духовність•) -
його надбіологіІ/нuй характер. Це - «екзистенційна незв 'язаність, свобода, відчуженість його -
або ж його центру існування - від примусу, від тиску, від залежності від органіІ/ного, від 
«життя• і від усього, що має відношення до •життя•, тобто в тім числі і від його власного, 
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пов'язаного з потягами інтелекту."' (Підкр М. Ш.1, с. 152) Саме в uій надбіологічній при
роді духовного кореняться три його основні сутнісні ознаки: 1) пред:1.1етність, здатність ви
значатись «так-буттям" самих предметів, незалежним від людської вітальності і чугтєвості; 
2):щатність «знову опредметнити», зроб~hи предметом об"єктивного розгляду власні пси
холоrічні й фізіологічні стани, будь-які сторони людського буття, і нарешті З)принципова 
снепредметність• самого духа як єдиної сутності, котру немож..1иво об'єктивувати, пере
творити на предмет, оскільки вона 'є •чиста, без домішок актуальність.» (І,с. 159) «Центр 
духа, особистість, не є, таким чином, ні предметним, ні речовим буттям, вона є ,1иш по
стійно ... само:щійснюване . .. упоряд1,;оване фор,иування актів ... Щоб бути особистістю, ми 
можемо тільки зі6рати самого себе в бугтя нашої особистості, сконцентруватися в нього ... 
Інші особистості як особистості також не можуть бути предметами. Досягти участі в них 
ми можемо, лише здійснюючи слідом за ними і разом з ними їх вільні акти, •ідентифікую

чи• себе, як ми зазвичай говоримо, з во..1інням, любов'ю і т.д. якоїсь особистості, а отже -
з нею самою.• (Підкр. М.Ш.1,с.159 -160) І нарешті, своєрідний апофеоз: « ... У порівнянні 
з твариною, існування якої є втілене філістерство, людина - це вічний «Фауст», Ьestia 
cupidissima ~ novarum, що ніко..1и не заспокоїться у навко.:1ишній дійсності. завжди 
•праmе прорвати межі свого тут- і - тепер - так - буття і свого •навкш1ишньоrо світу», в 

' тому числі і наявну дійсність власного «Я&. (1,с.164) 
От.же, Ьestia cupidissima rerum novarum - такий дивовижний «звір,що па.1ко жадає 

нового•. У філософській антропмоrії це, без перебільшення, революційний крок, який, 
лаконічно у:511ПЩьнивши, можна означити як подолання картезіанського «Cogito» в по
глядах на суrь людини. Як відомо, філософія Нового часу, передовсім німецька к.1асична, 

відзначалась у цій сфері практично безрозді..1ьним диктатом rносемогізму й панлоrіз

му. Граничних своїх вимірів це досягло в грандіозній системі r. Гегеля, де Абсолютна 
Ідея, тобто ідеально довершене мислеf!НЯ, постає втіленням Світового Духа, субстанцією, 

суб'єІПО:м-рушієм і водночас вищою метою буття, притому єдиним і безупинним двигуном 
історичного прогресу людства. Неймовірно, часом несподівано далекосяжні відлуння мала 

ця позиція тоrальноrо панлоrізму. Наприклад, одне з них, хоча й навряд чи усвідомлене, 

ПОЛЯГІІJІО у фіпософській традиції радянського часу однозначно ототожнювати «духовне" 

і «свідомі~. 
Туr можна бачити вражаюче цікавий приклад того, як філософські осягнення можуть 

проНИіtаТИ в теорію так би мовити «знизу•, від живого світогляду і живої мови - навряд 

чи доречним був би тут вислів «від масового світогляду., але «з глибин світогляду освіче
ної частини суспільства• - буде, гадаю, цідком адекватним виразом. 60-80 роки минулого 
столітrя - епоху «брежнєвського застою• - дехто, особ,1иво зі старшого покоління, нині 
згадує з погано прихованою або й зовсім відвертою ностальгією. Але принаймні одну її 

осоqливість не можуrь заперечувати навіть її прихильники. Це - тотальний дефіцит, який 
охоплював усе: від якісного чаю чи кави - до легкових автомобілів, що за ними вибудо
вувались баnrrорічні черги. Нічого власне не «купували•, усе тL1ьки «діставали,. - з-під 
прииавха чи то з «чорного ходу•. Причому тенденція поширювалась на всі сфери життя: 

наприклад, до вишів (тодішніх вузів) не вступали і до роботи не става.,1и - згідно з фахом. 
Усюди СВЛВШ'1'0ВуВаJІись» - на навчання й на роботу. Неймовірно зросли в ціні .~знайом

ств» і «блати• - з «потрібними людьми». Так у суспільстві, що «йшло до комунізму•, 
ідеологія з пафосом вигающа «в двері• вигоду і визиск, та й сферу матеріальних інтересів 

загалом; вони ж -+ ці аж надто реальні сили - легко повертались «через вікна», проте вже 

в неймовірно спотвореній формі. І добре пригадується, наскільки поширеним став - у 
матеріалах ЗМІ, в публіцистиці і різних сферах гуманітарного знання термін (так, уже 
фактично термін!) «бездуховний» - для характеристики всіх проявів цього непересічного 
вміння •все діставати" і всюди «влаштовуватись». Мова йшла про «бездуховні інтереси й 

праmення•, ба навіть про «бездуховне мислення•. Звичайно, сферу цих нерідко витонче
них умінь ніхто не міг винести за межі свідомості - і таким чином «бездуховний• немож

ливо було тлумачиrи як «несвідомий». Тоді як у бL1ьшості фі..1ософських текстів «духовне» 

традиційно оrотожнюва.,1ось зі «свідомістю•, вважалось синонімом «ідеального•. Так, 
сказати б, підспудно, з живої мови і живого мислення пробива.1ось у фL1ософію нове, 
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сучасне розу~Ііння природи ,1юдського духа. Твори :УІ. Ше,1ера. принаймні для освіченого 

загалу, не були доступними десь до кінця 80-х років. І тільки після того, як їх - ці твори 

- прочита.1и. стало ясно, шо нове, стихійно сформоване розуміння духовності було вже 

аргументовано вик..щ.:~ене ~ювою акмемічної фі,1ософії більш як за півсто,1іття до цього. 

Новітнє - неrносеологічне - роз~1іння духовної суті людини, найбL1ьш чітко відо
бражене в концепції М.Ше..1ера, жодним чино~1 не виник..10 на порожньому місці. Воно 
вкорінене буквально в самі надра фL1ософського мислення, від витоків, і впродовж бага

тьох століть визрівало приховано і підспудно, як правІL10, в замаскованій формі, тобто в 

іншій термінології. Роль активних носіїв цього г,1ибинного процесу здатна дивовижним 

чином поєднати таких, здавалось би, неймовірно віддалених у часі й просторі - і не тіль
ки - мис,1ите..1ів, як Г.Сковорода і Е. Фром, молодий К. Маркс і ЖП.Сартр, Й.Фіхте і 
К.Ясперс, Л.Фейєрбах і А.Швейцер, або ж стати на перший погляд абсо..1ютно немож
,1ивим спL1ьним знаменником «глибинної психології» доктора З.Фрейда і «вершинної 

психології» доктора В.Франк..1а. 
Взявши за мету простежити найвиразніші історико-фі.1ософські моменти станов.1ен

ня концепції -.,,юдини духовної•, передовсім маємо звернутись до спадщини вітчизняного 

класика Г.Сковороди. Тим більше, шо тут мова піде про незрівняний моноліт - рідкісну 

єдність до..1і фL'lософа і його творчості. Не спиняючись на фактах, сказати б, хрестома

тійних, варто все ж взяти до уваги вражаючий парадокс: в історії української культури 

Г.Сковороду можна вважати чи не найбільшим оптимістом і водночас він - і тільки він! -
був мандрівним філософом, тобто людиною найменш влаштованою в суто жиrейському 

плані. Як це вияв11,1ось можливим, мислитель дає відповідь чи не в кожному своєму тексті. 

«Коли б б,1аженство ЖІL10 у багатстві, то чи ж мало багатих. А,1е спокійних і бадьорих серед 

них мало. Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця.• (2, т.1,с.432) 
Створений Сковородою пантеїстичний образ «бога- водоrраю• можна розглядати як один 

із вражаючих - без перебL1ьшення, у світовій філософії - символів новітнього розумін
ня людини - істоти діяльної і духовної, або ж одухотвореної в діяльності. Є сенс бL1ьш 

грунтовно перечитати ці рядки: «Бог подібний до багатого водоrраю, що наповнює різні 
посудини, відповідно до їхнього об'єму. Над водоrраєм напис: «Неоднакова всім рівність». 

Ллються з різних рурок різні струмені у різні посудини, що стоять довко..1а водограю. 

Менша посудина має менше, але тим однакова вона 3 бL1ьшою, що так само повна. Бо що 
є дурніше, як рівна рівність, яку дурні у світ ввести марно хочуть? ... Краще вмерти, ніж 
усе життя нудьгувати від неприродженості. Неспорідненість важча будь-якого неробства.» 

(Там же, с. 436-437). Тут варто зауважити ще один момент: за всієї ваги саме «спорідненої 
праці• термін «сродность» («спорідненість», «природженість») у Г.Сковороди має ширше 

значення. Це не тільки близька серцю справа, але й уся сфера життєвих інтересів, навчан

ня, спілкування, та в,1асне - у цілісному розумінні - весь спосіб життя. Так, закладаючи 

підвалини •філософії серця• - своєрідного типу, сказати б, українського екзистенціалізму, 

Г.Сковорода постає противником гносео..1оrічного розуміння сутності людини ще задовго 
до її, даної точки зору, максимального розквіту. Взагалі ж новаторський характер і сміли

вість ідей найвизначнішого українського філософа особливо :щатні вражати, якщо 3робимо 

спробу вписати ці ідеї в контекст, по-перше, соціа.,1ьно-історичний, по-друге, історико-фі
лософський. Проста, здавалось би, думка про зайнятість спорідненою справою як джерело 
щастя - в умовах сучасної мисдителеві кріпосницької Росії, з її жорстким становим поді

лом і автоматичним по cyri успадкуванням синами справи батьків, могла бути лише цілком 
недосяжним ідеа..1ом. Вибирати спосіб життя за покликанням, крім самого [.Сковороди 

(який усе ж таки досить дорого розплачувався за свій вибір), могли хіба що одиниці з 

мільйонів. І нині - а ми наближаємось до 300-річчя з дня народження мислителя - така 
життєва програма далеко ще не стала надбанням бL1ьшості. Оrже мова йде про відважний 

фL'lософський прорив у дуже віддалене майбутнє. Що ж до другого з названих аспектів -
історико-фL1ософського - картина не менш вражаюча. Г.Сковорода, що вільно володів ла

тиною і давньогрецькою мовою, і, як відомо, дуже добре знав античну культуру і філософію 
зокрема, із сучасною йому європейською фL1ософією навряд чи мав можливість глибоко 
знайомитись. І тим більш разючі результати такої пара.1еді. Сучасники [.Сковороди -
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це, по-перше, І.Кант; по-друrе, французькі просвітники. Зокрема - автори поту-,КНИХ фі

лософських систем - Кант і Гольбах. Український К-1асик системи не створив, а..1е жоден 
з його хронО:Лоrічних сучасників навіть не наблизився до такого прориву в ~tайбутrя -
комплексу етико-антрополоrічних ідей, sfкi сам Г.Сковорода позначив як «фL1ософію шас
тя•. Можливо, тільки найглибший із просвітників - з точки зору людинознавчих осяг

нень-,- Д.Дідро, передовсім як автор невмирущих ро!>!анів («Черниця», •Жак-фаталіст•), 

з його непересічним, іноді до парадоксальності пафосом захисту права людини на сво

боду і самобутність, міг виявитись якоюсь мірою співзвучним. Але така незбагненно -
і неосяжно! - проста думка про працю (улюблену працю) як джерело і гаранта істинної 
духовності людини, заrа..1ом лишилась недоступною для європейської філософії XVIII ст. 

То невже це глибинне осягнення українського мислите.1я лишилось унікмьним також 
і в проекції на подальші етапи розвитку людського мислення?! Ні, не лишилось... Навряд 

чи є щось. _більш несподіване й парадоксальне, ніж розвиток ідей саме у фL1ософії лю

дини,; Дум~щ DРQ роль праці як джерела •людяності• людини у Х1Х ст. :щобула грандіозну 

підтримку з боку строгої теорії, що спиралась на колоса.:1ьну ерудицію якраз у сфері най

сучасніших доприн (щоправда, автори концепції навряд чи ма.ли уявлення про своєрідний 

'•пріоритет• Г.С.Сковороди). Цей теоретичний •дах» бу.10 створено UL1яхом запровадження 
в сферу філософії принципа практики, :щійсненоrо двома ще так недавно канонізованими 
•класиками марксизму,., Цей революційний - у фі110софському і cyro конструктивному 
сенсі слова-.,._ крок мав величезне значення не тільки д.,1я гносеології, де означав утвер

дження об'ЄІсrИВноrо, оскільки позамежного щодо пізнання критерія істинності знань, 

але передовсім для філософії людини і суспільства. Це епоха..'!ьне відкриття в мис.,1енні 

позаминулого століття ста.ло, мабуrь таки, остаточним розвінчанням «чистого розуму•, по

кладаючи в основу всіх його намагань і досягнень саме п р а ц ю - і не лише людського 
ро з ум.у, а насамперед людських рук. Розглянута в аспекті соціадьно-економічному, 

праця ПОС!!'ЗЄ як «виробництво• - і це створило теоретичний !'рунт д.,'ІЯ концепції матері

алістИЧІ;І:ого розуміння історії, визнаної нині, принаймні з боку ролі й значення, не лише 
мар~истами. 

Твердження сПраця створила дюдину» було в свій час, особдиво д.1я старшого поко
ління, одним із філософських за походженням афоризмів - настL'Іьки зага..1ьновідомих, що 

далеко не відразу пригадувалось авторство. Проте нині варто звернутись до праці, ІUtтатою 

з якої стало це своєрідне прислів'я. У незакінченій статті Ф.Енге.льса «Роль праці в процесі· 
перетворення !1(8ВПИ в людину~. міститься аргументований і яскравий виклад положення, 
винесеного в загоповок. Мова йде про цілий ряд суто біологічних ознак людського орга
нізму, які ду-~ виразно і,1юструють вплив трудового процессу - в його постійному розви
тку і.збаf!Іченні - на фомування біологічного виду «homo sapiens•. Це стосується всіх його 
ви:щач~их характеристик: прямоходіння, особливої, не притаманної жодному з інших 

видів, ф~~нально зумовленої будови передньої кінцівки, неухІL'ІЬНО зростаючого арсе
налу ЧЛ4И~ьиого мовлення і - над усе - уніка..'Іьноі, в сенсі розмірів і можливостей, 
струrrурилюдського мо3ку. І все ж концепція Ф.Енге.льса, який, очевидно, і не ставив та

кої мети, не претендувала на визначення сутності людини в сучасному - Шелерівському -
рQЗУМінніяк істоrи принципово нової - надбіолоrічноі - якосrі. 

І саме це завдання висвітлене в геніальних начерках молодого К.Маркса, що, Зда
ється,• навіть не призначались для публікаціі і були надруковані вже в ХХ ст. під на3вою 

•Філософсько-економічні рукописи 1844 року•. Головний акцент його людинознавчих 
QСяrнень - це виникнення в ході зумовленого працею антропосоціоrене3у нових форм 
світосприймання J світовідношення: «Тільки завдяки предметно розrорнуrому багатству 
людської істоrи розвивається, а частково і вперше породжується багатство суб'єктивної 
лІРдськоі чуrrєаості: музикальне,вухо, око, що відчуває красу форми, - коротше кажучи, 
такі почутпи,, які Здатні до дюдських насолод і які утверджують себе як людські сугнісні 
сили. Тому що не.тL1ьки п'ять зовнішніх почуттів, а.ле й так звані духовні почуття, прак
тичні почуття (воля, ,1юбов і т.д.),- одним словом, людське почуття, людяність почуттів, 
-'- виникають тільки завдяки наявності відповідного предмета, завдяки олюдненій природі. 
УтвореНІUІ п'яти зовнішніх почуттів - це робота ·всієї попередньої світової історії.• (підкр . 
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К.М. - 3,с.122) Як бачимо з наведеного фраг"tенту, К.\1аркс акuентує увагу не стL1ьки на 

матеріальних результатах нового - опосередкованого праuею і виробництвом - світовід

ношення .1юднни і навіть - що н::шважливо! - не на формуванні технічного чи й теоретич

ного інте.1екту, сфери •rntio• вз.1rалі. а саме на принципово новій якості емоційного світу 
.~юдини, с:rтrєво відмінної - в порівнянні з усіма живими істотами - царини її почувань. 

« ... Почуття безпосередньо в своїй практиuі стали теоретиками. Вони мають відношення 
до речі заради речі, але сама ця річ є предметне людське відношення до самої себе й до 

людини і навпаки. Внаслідок цього потреба і користування річчю втрати.,1и свою егоїстич

ну природу, а природа втратила свою голу корисність, оскL1ьки користь стала людською 

користю.• І далі: « ... В міру того, як прещ.1етна дійсність скрізь у сусnL1ьстві стає для лю
дини дійсністю .1ю.дських сутнісних си.,1, людською дійсністю і, отже, дійсністю її власних 
сутнісних си..1, всі предмети стають д.,1я неї опредметненням самої себе, утвердженням і 

здійсненням її індивідуальності ... Тому не тL1ьки в мис,1енні, але й усіма почуттями людина 
утверджує себе в предметному світі,,. (підкр.К.М.- там же, с.120 - 121). 

Таким чином, людське привласнення природи поста~ як незмірно багатше в порів

нянні з тваринним. бо воно вже не вичерпується суто природною орієнтацією на користь. 
Поряд з утилітарним інтересом виникає незаінтересоване ставлення. З корисливих цілей 

виростає здатність до безкористя; з потреб, спільних д,1я людини і тварин, народжуються 

якісно нові, суто людські потреби. Якшо тварина може тL1ьки біологічно продовжити себе 

в потомстві, то .1юдина утверджує в світі свою сутність також і позабі0,1огічним шляхом -
через витвори свого розуму і рук. Це утвердження відбувається - у контексті історії - че

рез усі форми соuіокультурних зв'язків ,1юдини з людством. Отже, в рукописах м0,1одого 

К.Маркса вимальовуються обриси нового в принципі розуміння ,1юдськоі суті. Опосеред

коване відношення до світу - практика - праця - виробництво - позначило вихід буття 

на новий етап розвитку, ·на соціокультурні рубежі. Або ж: праця не тільки створила дюдину 

в сенсі нового біологічного виду, але й стала колискою якісно нової - надбі0,1огічноі -
природи людського буття, що в подальшому буде означена терміном «духовність•. 

Тут варто зауважити, що М.Шелер, який запровадив цей термін в його новітньому 
значенні, рукописів молодого К.Маркса не міг читати в принципі, оскL1ьки вони не були 

опубліковані не тільки за життя са.\Іого Маркса, але й ~ життя Шелера також. Проте до
речним видається згадати саме тут ідеї, що, за логікою речей, були знайомі М.Шелеру 

і - заrадьновизнаний факт - безпосередньо вплинули на світоr,'ІЯД мо.1одого К.Маркса. 

Якщо залиши!.ю «за ду-.АСКами" суто гносеологічні варіанти тлумачення людської сутності в 
німецькій класичній філософії, то це , безумовно, ідеї Л.Фейєрбаха. Його розуміння лю
дини жодним чином не фіксоване на її пізнавальних :щатностях і на сфері «ratio• взагалі; 
на погляд Л.Фейєрбаха, суть людини - триєдина: розум, серце (царина почуттів), воля. У 

розумінні людини як істоти вже нової, над- біологічної організації Л.Фейєрбаха якоюсь 
мірою можна вважати попередником М. Шелера. «Місяuь, сонце і зорі кличуть до людини: 

... пізнай саму себе. Те, що вОІ-і'а їх бачить, і бачить так, а не інакше, свідчить про її власну 

с:rть. На тварину справляють враження тільки безпосередньо необхідні для життя промені 
сонця, на людину - бай,дуже сяйво найвідда,1еніших зір. Тільки людині доступні чисті, 
інтелектуальні радості й афекти; тільки людським очам знайомі духовні учти. Поr,,яд, 

звернений до зоряного неба, спог,1ядає некорисні й нешкідливі світила і бачить у їхньому 
сяйві свою власну сутність ... (підкр. Л.Ф. - 4,с.34 ) І тут особливо цікаво простежити різ

ницю між розумінням людської природи у Фейєрбаха і в мо.1одого Маркса. Л. Фейєрбах 
рішуче проголошує божественну природу тих рис, які відрізняють людину від тварини 

- любові і творчості - і твердить, що цими здатностями саме людина надL1яє Бога, а не 

навпаки: «Найбільш радісною, блаженною діяльністю є творча діяльність .... В даному ви
падку давати приємніше, ніж приймати. Таким чином родове поняття творчої діяльності 

прикладається й до бога, тобто достеменно споглядається і об'єктивується як божественна 

дія..1ьність і сутність.,. (Там же. с.254) Проте сутнісні якості людини Л.Фейєрбах саме про
голошує - як аксіому, що, на йоrо поrдяд, не потребує аргументації. Але в такому разі 
питання про те, чи Бог надL1ив людину здатністю до ,1юбові і творчим потенціалом, чи 

людина Боrа, - залишається цілком відкритим, що ставить під удар усю концепцію «Сут-
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ності християнства•. І саме ue питання - чому розум, cepue й воля ,1юдини є носія:-.ш саме 
люд сь ко і сутності, здобутком антропосоuіогенезу. а не даро:-.1 Божим, - опиняється 

в полі зору молодого К.Маркса. Як би нині хто не ставився до еволюційної теорії похо

дження людини і людства в її марксистс'~.кому вирішенні, - в бу;:~ь-якому разі неможливо 
не визнаm ії просто таки моно..1ітної лоrічної цL1існості: антропосоціоrенез постає тут як 
процесс і результат саморуху. Праця створи..1а людину; людство крок за кроком творить 

само себе пр а це ю багатьох поколінь, не потребуючи будь-яких сторонніх, тим більше 
потойбічних впливів. 

~. крок уперед - і над усе в плані арrументації сутності ,,юдини са.\іе як л ю д с ь к ої 

не лише за специфікою, але й за походженням - у міркуваннях мо.,1одоrо К.Маркса поза 

всяким сумиів6м. 
Маючи на меті якшо не вичерпний оrляд процесу «визрівання• концепuії «людини 

духовно~ в новочасній і новітній філософії, то хоча би створення в якійсь мірі багатови

мірної карrини цьоrо процессу, варто спинитись, принаймні на даному етапі - мінімум 

на двох теоретичних побудовах у мисленні ХХ ст., які , під знаком, здавалось би, інших· 
завдань і часом в іншій термінолоrії, безумовно, «працювали» на створення згаданої кон
•цепціі. Об:цдва мислите,1і, про яких піде мова, невідомо, чи були знайомі з поглядами 

М.Шелера , в будь- якому разі у власних позиціях не виямяли жодної залежності від них. 
Передовсім, це ідея, що стала своєрідним симво..1ом еколоrічної, ширше - rLlанетар

ноі - етики ХХ ст., проголошений А.Швейцером принцип •б.1аrоrовіння перед життям• 
як основи викликаного нагальними потребами епохи етичного і водночас оптимістичного 

світогляду. Жодним чином не повинна ввести нас в оману послідовно відстоювана думка 
А.Швейцера про те, що новий світогляд, який має вивести людство з руйнівної культур

ноі,сризи , мусить бути неодмінно раціоналістичним світоглядом, тому що тільки тоді він 
здобуде шанс стати справді дієвим і результативним. «Усі рухи, що прийшли на зміну ра

ціоналізму, далеко відстають від ньоrо за досягнутими результата:-.ш .... Тільки раціоналізм 
вів пошухи :пnаномірно і в правильно вибраному місці. І якшо йому не вда,1ося виявити 
в надре:х дорогоцінний метал, то це пояснюється тим, що наявні йоrо засоби були недо
статніми для розробки бідьш шибоких шарів. . .. Ми змушені відновити роботу в тій шахті, 
де ~сь трудився раціоналізм.» (5, с.74) Але ця історико-фL1ософська констатація, як і 
переконання мислителя, що саме світоглядні ідеї розуму «містять у собі все, що ми можемо 

думати й передбачати про сенс нашого існування і призначення людства» (там же), зовсім 
не є свідченням його вузько раціонадістичної (rносеолоrістської) позиції в тлумаченні 
людської сутності. Більш тоrо, наскрізним у філософії А.Швейцера є акцентування <: п е 
ц и ф і к и людського світовідношення як д у х ·о в н о r о і водночас діяльного. «Єдина 
можливість надати своєму буттю якогось сенсу полягає в тому, щоб піднести своє природ

не ставлення до світу до рівня духовного.• (Там же, с.28) І суть цьоrо піднесення в тому, 

що людина, будучи залежною від світу природи, «пробивається до внутрішньої свободи від 
сил, що вМоді]оrь зовнішнім шаром її буття. Внутрішня свобода допомагає їй ... прийти 
до високої духовності, самозаглибленості, очищення, спокою та умиротворення.• І далі: 
«Як діяльна істота, людина вступає в духовне ставлення до світу, проживаючи своє життя 
не для себе, ме разом з усім життям, шо її оточує, почуваючись єдиним цL1им із ним, ... 
допомагаючи йо~, наскL1ьки вона може.• (Там же) Тобто піднятись до рівня одухотворе
ноrо (в жйвій мові - безкорисдивого) стаадення до світу людина здатна саме як люди 
н а; істота духовна і діяльна, а не просто істота розумна. У цьому ствердженні саме ,1юд
ськоі «волі ;цо жвтrя» вияВдЯється подоланим суто природне, біолоrічне світовідношення. 
Оск:ільхи в природі панує боротьба за існування і будь-яке «блаrоrовійне• - безкорисливе, 
бережне й'шіінобливе - ставлення до іншого життя їй, природі, в принципі чуже. Всю 
глибину й наnруженість цієї колізії А.Швейцер, безумовно, усвідомдює, як і те, що лю
дина в нижчому, суто біолоrічному шарі свого існування найтіснішим чином пов'язана з 
природою і від -неі залежна, а тому буквально приречена постійно перебувати перед не

простим, а часом· тяжким і болісним вибором. На основі цьоrо вибору формується сфера 
ціИJІостей. ЛІІІвейцер застерігає від застосування суто раціона,1ьних (а тому корисливих, 
ar.e ~овІПа}критеріїв для встанов..1ення такої ціннісної ієрархії, здатної визнати, що 
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існує життя. позбав..1ене будь-якої цінності, - •а потім до цієї категорії життя можна буде 

зарахувати ті чи інші види комах або примітивні народи• (Там же, с.30) І все ж ціннісна 

ієрархізація неминуча, оскі.~ьки невідді,1ьна від суто .1юдськоrо, духовного ставле·ння до 

світу, природі як так.ій не притаманного. Адже саме наявність ціннісної шкали :щатна по

рятувати від аморфно розпливчатого. а тому досить безпредметного схиляння перед будь
яким життям і провести все ж необхідну демаркаційну лінію між цінністю життя народів, 

нехай і примітивних, - і, скажімо, збудників віспи й чуми. 

Отже, віднайдений А. Швейцером «основний принцип моральності,., «великий осно

вний акордь, здатний поєднати етичні ідеї різних учень. можливий тільки як принцип 

духовного, ціннісного ставпення до природи або ж суто л ю)]. с ь к о r о способу rармо

нізаuії стосунків з нею. Суть ку.1ьтури й ку,1ьтурного прогресу, на думку А.Швейцера, -
у прагненні вдосконалюватися «в духовності благоговіння перед життям. Вона до такої 

міри несе свою цінність у самій собі, шо навіть упевненість у неминучій загибелі людства 

в якийсь історичний період не усуває наших турбот про культуру ... (5, с.230) І далі: •Для 
тоrо, хто повірив у етичний і життєствердний світоr,1яд, майбутнє людини й ;~юдства стає 

предметом турбот і надій. Той, хто не знає цих турбот і надій, - бідний духом. Той, хто 
сповнений цими почуттями, - багатий. Нашою розрадою в цей тяжкий час є прагнення 

прокласти шляхи прийдешньому, культурному людству, навіть не знаючи, що ми можемо 

побачити в тому кращому майбутті, а покладаючись тL,ьки на силу духа.• (Там же, с.237) 

Людство в процесі станомення культури має лишитись носієм духовності, навіть якщо 

йому - ,1юдству - не судилось вwжити. Така ідея фі.:1ософії ку,1ьтури А.Швейцера. ТL1ьки 

таке людство, яке 33ЛИшиться й розвине себе як носія духовності, своєї надбіолоrічної 

суті, - має шанси на виживання. Такою буде одна з провідних ідей даного дослідження. 

І ще одна концепція ХХ ст., котру - в ракурсі теми - неможливо лишити поза ува

гою. Це, мабуть, бL,ьш популярний, принаймні більш доступний д,'ІЯ широкого загалу 

комплекс ідей Е.Фрома - рідкісного автора, чиї філософсько-психологічні праці у ХХ ст. 
стали «бестселерами,.. оскільки видавались мL'Іьйонними тиражами десятками мов народів 

світу. Хоча Е.Фром - і в «Мистецтві любити,., його чи не найпопулярнішому творінні, і 

в йоrо, очевидно, найrдибшому фL1ософському дослідженні «Мати чи бути ?• - послуго

вувався іншою термінолоrією, - виділені ним два відмінних аж до по..,ярності «модуси" 

людського буття на диво легко, без найменших змістових обмежень «вписуються•, чи про
сто органічно входять у річище започаткованої М.Шелером традиції: модус «буrи• вільно 

підцається тлумаченню духовного або ж одухотвореного буття; иодус «мати,. ( «во,,одіти•) 
відповідно позначає буття бездуховне, споживацьке. Е.Фром переконливо доводить цілком 
наскрізний характер такої поляризації, що пронизує всі без винятку сфери: пам'ять і зна
ння, читання і навчання, переконання і віру, спL1кування і любов, радість і задово..,ення. 

гріх і прощення, стамення до інших і до себе самого, до праці і до влади, зрештою, до 

життя й до смерті. Так знання - у просторі володіння, за Е.Фромом, - це своєрідне іде

а.,1ьне (інтелекту:щьне) майно, яке варто дбайливо накопичувати, щоб потім використати 
з иаксимальною вигодою д,lЯ в..,асного добробуту: успішно визубрити положення лекцій, 

успішно скласти заліки й екзамени, одержати дип..1ом, потім не менш успішно вкласти 

здобуті надбання- «фахівця• у масне просування і збагачення. Тобто в модусі «володіння• 

освіта постає з а с о б о м для цілей в основному зовнішніх щодо знань та інтелекту; в 
ролі «колекції» чужих вислов..1ювань вона як правило не стає ані джерелом світогляду, ані 

генератором власних ідей; вона здатна •годувати•, лишаючись загалои нейтральною щодо 

розвитку меркантильне спрямованої особистості. В модусі «бути• - картина протилежна. 

Люди, орієнтовані на буття, твердить Е.Фром, здатні зрозуміти зміст книги повністю, іноді 
глибше, ніж її автор. Інтелектуальні надбання органічно «вростають" в структуру особис
тості як елементи духовного багатства, стають поту-,кними стимулами формування світо

гляду, масних творчих потенцій, уміння орієнтуватись в реальності, відрізняючи істину від 
хиби, щоб у перспективі зробити масний неповторний внесок в удосконалення світу. Така 

полярність торкається також сфери найr,1ибших почувань. ~людина, що відчуває ,'Іюбов за 

принципом володіння, прагне позбавити об'єкт своєї •любові• свободи і тримати його під 
контролем. Така любов не дарує життя, а душить, убиває його.• (6, с.232) Саме здатність 
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б ут и постає фундатором стабL1ьної, самодостатньої особистості. «.:lюдина, що вважає за 
краще бути, а не мати, не відчуває тревоrи й невпевненості, nоро.LКеної страхом втратити 

те, чим вона володіє. Якщо я - це те, ,µо я є, а не те, що я ~1шо, ніхто не в з~юзі загро

жувати моїй безпеці і позбавити мене почуття ідентичності. Центр моєї істоти перебуває в 

мені; мої :щатності бути й реалізувати мої сутнісні сили - це ск.,1адова частина структури 
мого характеру і вони залежать тільки від мене самого.• (Там же, с.292) Таким чино:11, 

Е.Фром стверджує, що орієнтованіс~ в модусі бути, а не валодіти означає самодійснення 
під гаслом «Omnia mea mecum porto• - ( •Все моє ношу з собою~). Це латинське прислів'я 
стало, як відомо, загальновизнаним символом саме духовного буття. 

<лже, маємо с;1ушний момент для попередніх підсумків. У теоретичному розгляді тер

міна «духовність,о беремо за відправну точку концепцію М.Ше,1ера, яку узаrа.:1ьнено можна 

позначити наступним чином: весь культурно орієнтований (попросту - соціа,ьно позигив

ний) шар надбіолоrічноrо буrгя людини. І в п..1ані подальшої уваги лишаються передовсім 

два моменти: з одного боку, «духовність., у сенсі частіше не термінологічному, - є однією 

з найпоширеніших лехсем в сучасній rуманітаристиці, що вживається в багатьох значеннях, 
часом досиrь далеких від концепту, взятого тут за основу; в пода,1ьшому розг;uщі бі..1ьшості 

•з них будемо торкатись, не спиняючись спеціально на їх барвистому розмаїтті. З другого 
боку, як показано вище, започатковане М.Шелером розуміння людини як істоти духовної 

п о с у т і (праrе в іншій терм:іналоrії!) було обІ'рунтоване в ряді теоретичних побудов як 

попередників - у хроналоrічному плані, так і послідовників даного мислигеля. 
В уза:rаm.нсному вигляді суть цих напрацювань - принаймні тих, шо :щійснені в кон

тексті новочасної і новітньої філософії, впродовж трьох останніх століть, - можна відо
бразити через перелік і характеристику ряду наскрізних визначальних ознак. Цей перелік 

становитиме, з одного боку, стислий підсумок вище викладеного, а з іншого - відпр.'Івну 
точку подальшого розrляду. 

І.Категорія сдух:овності• фіхсує надбіолоrічний рівень людського існування. При цьо
му духовність у іі сучасному р03)'Мінні відображає принципово новий спосіб став,1ення до 

природи як такої і до природи як біологічної основи людського буття. Це не є відмеж
ування від природи аж до іі майже повного, по суті ворожого заперечення, як, скажімо, 

в релігійному аскетизмі, - це якраз відмежування від такого догматичного відмежування. 

А.Швейцер, фундатор ек:алоrічної етики - з богословською базовою освітою! - в 

усій Біблії не знайшов висловлювань на її - екалоrічної етики - захист; одначе нині, не 
тільхи в житті громадянського суспільства, але й у пра:пиці демократичних держав, приро

доохоронна тематика, як правило, займає виразне й почесне місце. Змінилось докорінно, 

особливо в ХХ ст., і ставлення до біалоrічноі природи в самій дюдині. І тут відіграє роль 
не тільки медицина, фізична .культура, цивілізована·· пракrmса виробництва і споживання 

харч0вих продуJсrів, пов'язана зокрема з плеканням тредицій усіх різновидів національної 
кухні; тут також: відіграла роль, і далеко не останню, і- «сексуальна революція• в минулому 
сталітrі, що відзначав - у позитивному плані - Е.Фром. Таким чином, можемо конста
тувати, що духовна природа людини не прагне перекреслити біологічну природу як «грі

ховну.; надбіалоrічний харwстер людського буття означає, радше, її - природи - діалек

тичне заперечення, або ж подолання ш,1яхом підпорядкування - «зняття~ у Гегелівському 
розумінні. Духовність не відки.цає і не принижує природу ні навколо .'!юдини, ні в самій 
людині; вона вростає в прщюду і проростає в ній - культивує, одухотворює, о.1юднює біо
лоrічну прщюду, п!дн~sчи ії на новий щабель сутнісного буття. 

2. Духовність не може ототожнюватися з пізнанням:; у більш глибокому розумінні -
немОЖІІИІІО поставити знак рівності між духовністю і свідомістю. Сучасне розуміння суті 
людини як: істоти духовної однозначно передбачає подалання гносеолоrізму і тим більше 
•панлогізму• в тлумаченні цієї суті. І це навіть усупереч тому факту, що вже в німець
кій - і класичній і некласичній! - фі..'!ософії саме теоретичне, ( ширше - пізнавальне) 
світовідношення часом розглядалось як духовне у новітньому, Шелерівському розумінні, 
тобто як безкорисливе, праІСГИЧНо незаінтересоване, навіть (у Л.Фейєрбаха) - «радісне, 
блаженне•, повне «mобові і захваrу.. Да.1і читаємо цитований више текст цього мислителя: 
«Пракrичне споm,щання є споrлядання нечисте, заrшямоване егоїзмом, бо воно не дозво-
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ляє ставитись .10 речі безкорис,1иво ... Теоретичне споглядання. навпаки, є радісне, са.-11одос
татнє, блаженне спог,1ядання; адже д.1я нього будь-який об'єк-т ... сяє дивним блиском, як 
алмаз, прозорий, як гірський кришталь. Теоретичне споглядання є спог,1ядання естетичне, 

а практичне, навпаки, є спог,1ядання неестетичне.» (підкр . .J.Ф. - 4, с.232) Одна з к.1ючових 
ідей А.Шопенmуера - в тому, що саме пізнавальне (і теоретичне) стnа.1ення до світу здатне 
звL1ьняти людину, хоч тимчасово, від невблаганного диктату ірраціональної валі, як.'t, на 

думку А.Шопенгауера, має в основному біологічне походження. І все ж дешо інша карrина 

вимальовується в сучасному фL1ософському світобаченні, неминуче позначеному (і обтяже

ному!) усвuом.1енням усієї неоднозначності й супереч;цшої багатовимірності ш,1яхів і путів

ців, завоювань і ризиків у розвитку сучасної науки, особливо науково-технічного прогресу. 

Якщо ж визначити головну ідею цієї надто контрастної багатобарвної картини, то нею 

буде, очевидно, амбівалентність, подвійна орієнтованість сучасного науково-технічного 

прогресу щодо становлення і розвитку духовної суті людини. З одного боку, теоретичне 

світовідношення людини має духовну природу, оскільки воно безкорисливе і незаінтересо

ване у ставленні до свого об'єкта. Але, з інщого боку, воно має також пр.<tктичну природу, 

з огляду на ту визнану в сучасній філософії універсальну роль практики як основи, рушія і 

кінцевої мети пізнання і єдиного, здається, незаперечного критерія його істинності. Таким 

чином, •чистий», •радісний і блаженний" пізнава.1ьний інтерес ученого зазнає неабиякого 
тиску з боку мотиваційної сфери, опертої на практичні потреби й задачі і спрямованої - в 

кінцевому підсумку - до практичних цілей. І справді - якщо звернутись до сучасних ре

а.1ій - чи можна говорити про чистий і духовний пізнавальний інтерес, скажімо, розроб

ників засобів массового знищення? .. А це ж одна із сфер, позначених небувало поту,кним 
рівнем наукової оснащеності ... 

Крім суто практичних, проблема має також і фі.1ософські корені. Річ у тім, що тоді, коли 

творили Л.Фейєрбах і А.Шопенrауер, філософія ще не оперувала категорією •цінностей», в 
розробку якої зробив ду-.&е значний внесок саме М.Шелер. І то~~у прив'язку •·блаженного 
і радісного», чи то вільного від тиску бі0,1оrічної валі до ж.иrтя світовідиощення - у річищі 

його протиставлення «нечистому» утилітарно-практичному інтересу - таку прив'язку його 

до теоретико-пізнавальної сфери можна розrшrдаги як дещо вимушену: фL1ософи відчува,1и 

певний брак термінології. Той брак, що був усунугий наступним філософським поколінням. 

І цим зумовлена третя визначальна характеристика феномена «духовного». 

З. Духовність являє собою царину цінностей. Істина загальновизнана в сучасній філосо

фії; і все ж деякі акценти потребують уточнення. Сферою духовних цінностей (цінності, або 
ж «вартості• ути.,1ітарно-практичні виділяють за звичай в окрему групу) є духовна культура. 

Якщо ж вести мову саме про духовність, то вона становить, очевидно, сутнісне підr'рунтя, 
глибинний потенціал, своєрідний внутрішній двигун духовної культури - ту іманентну харак

теристику людської природи, що умож,1ивлює, і більш того, імперативно зумоа.1ює її - духо
вної культури - існування. Таким чином, «духовність» і «духовна культура» розкриваються як 

категорії, що пов'язані за принципом •сутності й існування ... І тут слід відзначиrи, що •спектр 
людських цінностей як сфера втіленої духовності» виявляє себе чи не найбільш гостро про

блемною серед усіх засад концепції - уs,ке в працях М.Ше.,1ера. В його книзі •Формалізм в 
етиці і матеріальна етика цінностей» усі цінності поді,~яюrься на три групи: вітальні, духовні і 

сакральні. Якщо з вітальними - в основному вони тотожні з утилітарними цінностями - за

rа.1ом усе зрозуміло, то співвідношення між цінностями духовними і сакральними далеке від 

ясності. Зокрема: чи існують сакральні цінності д,1Я людей і спільностей (скажімо, політичних 
партій), що мають безрелігійний світоглsщ? Якщо так, то яка їх природа? І за якою ознакою 

можна іх виокремиги? Далі: чи існує •ordo amoris• («порядок любові• в перекладі з лагини)? 
Таку назву, як відомо, має одна з праць М.Шелера. По-іншому це питання можна сформу

лювати таким чином: чи існує загальновідома і загальновизнана, якоюсь мірою - як не пара

докса,~ьно - і «загальнообов'язкова» ієрархія духовних цінностей у соціумі? Якщо існує, то 

чи не виникає ризик "самозаперечення• таких цінностей саме як цінностей, тобто орієнтирів 

суб'єктивно-емоційного вибору? Якщо ж не існує, то як це може пов'язуватись із іншими 
суспільно значущими ризиками? Ці питання, серед низки інших, мають стати предметом по

дальшого розгляду. 
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4. Як атрибутивна характеристика людської сутності, духовність буквмьно прирече
на на постійну - і цілком законну! - прописку в царстві свободи. Феномен нерозриRної 
єдності (більш того. зрощеності) духовного початку і свободи в ,~юдині перебуває, так би 
мовити, на поверхні світог.1ядноrо ося~нення і сприймається здебільшого як безпосередня 
даність. Справді: якшо духовне є надбіологічна структура .1юдськоrо буття, то видаєть
ся незаперечною необхідність (_і єрина 1,юж,1ивість) його існування в полі свободи: ад;же 
саме бе~овне існування означає цL1ковиту поневоленість масивом суто біологічних 
- вітальних - потреб і- забаганок, який пригнічує і навіть вик.1ючає .1юдську 3іІЗТНість 
до вибору у вищих буттєвих сферах. Цю нерозривну сутнісну єдність найвиразніше за
фіксував еК3истенuіалізм у своєму ключовому понятті: •екзистенція• мислиться як сфера 
повноцінного, аутентичного, .1юдськоrо і людяного, - а відтак безумовно одухотвореного 
бутrя, протистав.,1еноrо усім формам і проявам •часткової•, знеособленої і стандартизо

ваної смасовоі людини• в умовах всеохопної суспL1ьної кризи ХХ ст. Найвищий ступінь 
напруженості світоrдядноrо пошуку в поєднанні з глибоким душевню,1 бо.1ем, з тривогою 
за долю людства саме як д ю д с ь к о r о ,1юдства -соціокультурного духовного утво

рення - знаходимо в працях К.Ясперса. • ... Основне питання часу зводиться, очевидно, до 
• того, чи можлива ще незалежна людина, що сама визначає свою долю. Під знак питання 

загалом- пос1ВВЛено, чи ,чоже людина бути вільною; це - питання. яке, якщо його дійсно 

зрозуміти, само знімає себе, оскільки з дійсним розумінням ставить таке питання тільки 

той, хто може бути вільним.• (підкр. К.Я. - 7, с.417) Отже, бL1ь і тривога за майбутнє 
«екзистенції• ( ссамобуття•) містить приховану відповідь на своє основне питання у формі 
•спонукального прогнозу•: людям варто нагадати про їхню людську суть, шоб спонукати 
їхню валю відбутися саме по суті. Проте, якраз у творчості К.Яслерса (особливо в праці 

«Витоки історії та її мета•) бачимо всю r,1ибину розуміння багатошарової складності про
блеми. З одного боку,. свобода є шлях до утвердження самобуття - «екзистенції•; з іншого 

боку, фата.1ьна антитеза: чи не свобода ста,1а рушієм екзистенційно загрозливої кризи? .. 
Розв'язати цей «гордіїв вузол• видається реа,1ьним тL1ьки в просторі діяльності як єди

ної, очевидно, сфери предметного втілення свободи. Tyr постає дещо новий ракурс вище 
сформульованої суперечності: свобода означає буття духовне, оскільки бездуховне буття є 

очевидно несвободним, тобто поневоленим біологічною необхідністю. Це з одного боку. 
Але з іншого боку: саме дюдина, а над усе, дюдські спL1ьності і спL1ьноти здатні с в о 
б одно обирати такі ш.,1яхи своєкорисно- егоїстичного (бе3духовноrо) самоздійснення, 

які за рівнем захланної жорстокості, с,1іпої жаm влади і розкошів - в рази й на порядки 
перевищують усі біологічні мож,1ивості найповнішого розгулу звірячих інстинктів. І знову 

виникають у свідомості рятівні філософські осягнення. Уже з філософії класичної. Невми

рущі формули r. Геrеля: істинно свободна воля є добра воля. Зла воля - ілюзорно 
свободна, оскільки - рано чи пізно, в той чи інший спосіб - має 3датність повертатись 

убивчим бумерангом проти свого носія. Звідси - визначення добра («доброї волі~,), До

бра воля (=істинно свободна воля) є свобода, що «воліє свободу•. Відповідно, 3Jla валя є 
свобода, що воліє несвободу - і зрештою заперечує сама себе як свободну валю (див. 8, 
с. 85, с.172,с.198 - 200) У цьому епохальному відкритті можна вбачати ідейні витоки того 
реального здобутку, який за.1ишив, успадкувавuіи Геrе..1івську діалектику, марксизм - і 

який навряд чи є сенс недооцінювати. Мова йде про роль практики в поступі людства - і, 
таким _'IJUfo»; матеріа,1істичноrо розуміння історії. 
~ • просторі діяльного самоздійснення людська сутність виразно поляризується: 

вищим проявам духовних порухів, прагнень, цінностей, переживань і співпереживань -
своєрідним :монолітом протистоїть практична сфера як царина діяльності, спрямованої -
здебільшого - на задоволення (повне чи то часткове, адекватне чи не зовсім, виправдане 
чи не цілком - завЖдИ питання· іонкретно-історичне) - на задоводення суто вітальних 
(біологічних) потреб людини і людства. І саме на uтяху гармонізації цих діа,1ектично спів
відносних уrворень, - тобто втілення в практику-одухотворених, rуманіс -тично орієнто
ваних проеІСІ'ів і рішень і, з друrого·.боку, практично зазем..1еноrо утвердження духовності 
у формах духовної культури - видаєtься єдино можливим вирішення основного питання 
про майбутнє людської екзистенції - самобуrтя . 
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О.Д. Завгородня. Цикл статей: •Про об'єктивні закони rранич!fоЇ суб'єктивності• 

5. Духовне відношення .:i.o світу, а найбільшою мірою .:i.o його окремих феноменів і 
фрагментів, над усе, зрозу~1L10, живих істот, ~юж.1иве ті.1ьки на шляхах визнаиня - рішу

чого й безкомпромісного, в ідеа.1і свідо:1,юго визнання і утвердження пріоритетності інди
відуального над загальним, суб'єктивно~'О - над об'єктивни.11. Саме в цьому - головна під

валина існування того самого ordo amoris (порядку любові). що про нього писав М. Ше;1ер. 
У самому вис,1ові. до речі. прихована r,1ибока діюектична суперечність: порядок є шось 

усталене, таке, що тяжіє до певної загальності; любов - сфера визнання цінності найбL1ьш 

суб'єктивного, індивідуа.,ьно неповторного, унікального. Це саме та суперечність, що є 

чи не головною підва.,1иною сущого. а над усе - живого сущого: вічна зміна як джере,10 

собітотожності; унікапьна індивідуа.1ьність під знаком причетності до надзагального. Лю
бов - від релігійних витоків - мис,1иться як найвищий прояв ,1юдського, тобто духовного 

ставлення до світу в усій конкретиці його індивідуальних явищ. 

Са~1е під прапором утвердження вишої цінності суб'єктивного над об'єктивним, в 

річиші критики пан.10гізму Г.Геrе.1я. прийL1L1а на арену світової культури нек..~асична фі
;1ософія. За всієї значущосrі німецької нек.,асичної трад,ицїі (як і класичної) першопро
ходuем тут доводиться визнати .:~.анuя С.К'єркегора. хоча визнання його як фундатора ек

зистенціалізму, чи не найвиразнішої в зазначеному сенсі фL1ософської течії, - запізнилось 

майже на століття. •Екзистенція•. в свою черrу, ста.,1а, сказати б, розпізнавас1ьним знаком 
проголошення вишої цінності індивідуального існування .1юдськоrо <•Я• у ворожому, як 

прави.,10, світі «абсурду•. 

Якщо ж зробити спробу гранично узагальненого розг,1яду проб.1еми, то приходимо до 

наступних висновків. «Індивідуація• • визнана як один з основних «екзистенціа,1ів•. ямяє 
собою базовий і неза:1,1інний чинник усіх без винятку різновидів ку.1ьтурної творчості -
на відміну від природи, де підкреслено індивідуальне найчастіше являє собою аномалію. 

В цьому аспекті навіть історія науки свідчить, що бL1ьшість відкриттів і технічних вина

ходів на початку сприймались як •дивацтва•, більш чи менш безневинні відхилення від 

звичного й усталеного. А вже потім вк.1ючались усі ті механізми практичних мотиваuій. 

які й зумовлюють амбівалентний характер науково-технічного проrресу·шодо духовної суті 
.,юдини - про що вже йш,1ося. Глибинним і однозначним, сказати б, органічним виявом 

духовного торжества суб'єктивного над об'єктивним від самих витоків було мистецтво. Що 

стосується мора.1і, її приписів і її цінностей, то «екзистенційна» забарв.1еність - на проти

вагу цілковитому універсалізму Кантового •категоричного імператива• - має місце вже в 

німецькій к.1асичній традиції, зокрема в творах Й.Г.Фіхте (напр., •Призначення людини•) 
Що ж до некласичних ~обутків, то вже, починаючи знову ж із С.К'єркегора, мора.1ьне 

відношення виявляє свою двополюсну природу як напружена єдність гранично загального 
з особистісно неповторним. Складна і вкрай парадоксальна картина вима,1ьовується щодо 

статусу самої філософії в магнітному полі духовно-практичного напру-..кення людської сут

ності. Як теоретичний світогляд філософія є сферою раціональною за визначенням. І коли 

нек,1асична філософська традиція суто раuіона.1ьними засобами (іншими вододіти їй про

сто не судилось) стала обстоювати пріоритет ірраціональних засад дюдського бугя, вона, 

можна сказати, пиляла гілку, на якій сама тL1ьки й могда триматись. І що ж? Фі;1ософія 
героїчно зносить (і до.1ає!) навіть таке випробування. Це тому, що вона є не ті,1ьки теоре
тичний, а.1е ще й необхідним чином духовний (одухотворений) світогляд - і тому здатна 

за рахунок цих надбіолоrічних факторів компенсувати ослаблення своїх cyr.o раціонмьних 
опор. На цьому, до речі, rрунтується протистамення епістемного і софійного типів філо

софування. Проте, коли йдеться навіть про філософію rранично епістемного типу органі

зації - про метафізику Аристотеля чи то систему абсо.,1ютного ідеалізму Г.Геrеля, - з неї 
жодним чином немож..1иво усунути індивідуально, уніка.1ьно неповторного авторського 

голосу. З усіх теоретичних сфер фL1ософія найменшою мірою піддається формалізації і 

тяжіє, очевИдно, більше до мистецтва. ніж до релігії. Що стосується останнього (за цим 

переліком) суспL1ьного феномена, то її - релігії - роль слід визнати винятково важливою 

в утвердженні духовної сутності дюдини. Від самих своїх витоків якраз духовна сторона 

.1юдського бутя була найбL1ьш вра:1.1ивою і - найчастіше - реа1ьно враженою, приниже

ною і знехтуваною, якщо не цL1Ковито знівеченою. І саме релігія (спочатку у виrдяді мі-
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фа.'Іогічних вірувань) постава.1а своєрідним •гарантом" духовних устрем,1інь ,~юдини і .1юд

ства, оскі'ІЬКИ наділяла їх вишою санкцією сакрального, тобто позначеного всемогутньою 

ва.'Іею надприродних сил буrrя. У подальшому розвитку фL1ософії, якшо лишити •поза 

дужками• - cyro в даному контексті - if вільнодумні і радикально аrе.їстичні течії, - то 
«вища санкція• духовного початку ,1юдської ку,1ьтури набува.1а все більш узаrальнено аб
страктного характеру. Граничного вияву це набуло в Абса.1ютній Ідеї Г. Геrеля, але такий 
украй абстрактний - під натиском панлогізму - «гарант" вищих прав сфери Духа постає 
цілком всемогутнім і настільки ж відстороненим від індивідуального буrrя у порівнянні, 
скажімо, з «трансцеденцією" К.Ясперса, яка мислиться як найвища санкція •екзистенції,., 
проте наділяє саме її - екзистенцію - пріоритетом свободи. У розвитку. культури зримо 
вимальовується тенденція до ослаблення потреби у «виправданні" людської · духовності 
вищою волею надприродних сил - в обернено пропорційному співвідноuіе~,іні з реальним 
зростанням ваги і потужності ролі духовного початку в житгі соціуму і ,1юдства. Але це -
маємо сподіваІПІЯ - стане предметом подальшого розгляду. 

6. Визнання пріоритетності індивідуального над заrа.11ьним у по,1і духовного напру
ження постає не як самоцL1ь, а як спосіб при.,1учення до сфери заrа.,ьнотодського і вхо

:цження в його скарбницю. Tyr доречно зазначити: якщо не заrа..1ьновизнаним, то ду-,ке 
· поширеним у наш час є розr,'Іяд естетичного світовідношення і м и с т е u т в а - йоrо 

найбільш цілеспрямованого діяльного втілення - як н а й д у х о в н і ш о ї форми ду-

ховного. І тому набуває розширеного значення - д.1я всієї духовної культури - реальний 

механізм існування мистецтва та власне й естетичного як такоrо: якраз гранично інтимне, 

унікально особисrісне здатне набувати сенсу гранично заrальноrо, тобто загальнолюдської 
цінносrі. Саме тут - джерела феномена, реа.,ьно даноrо в реальному культурному досві

ді: неповторні художні образи, набуваючи симва.,ічного значення, сягають універсальної 
ролі, за рівнем узагальненості (загальнолюдськості) наближеної до філософських катего

рій. Без сумніву, такими є для нас •усмішка Джоконди• Леонардо да Вінчі і «пісня Соль
веm В.Гріга; Давид Мікельанджело і «Мислитель• О.Родена; в українському контексті 

- 38ХІІЮчиі р.ІЩХИ Шевченкового «Заповіту.. і «без надії сподівваюсь" Л. Українки, «каме

нярі. і «вічний реІіОЛюціонер• І.Франка. Tyr невідпорно спрацьовує чи не найпотужніший 
«космічний~ духовної cyri людини - естетичний іде а л, :щатний виводити 
на орбіту 3ІІІ'ІІЛЬНаnюдськоrо сенсу і зага,1ьнолюдськоrо визнання художньо відображені 
фрагменти конкретно неповторного досвіду. 

7. Куліа'ура взагалі можлива тільки як культура духовна, оскільки вислів «бе:щуховна 
хул~ рішуче відтинається навіть елементарним мовним почуттям. Як глибинне осе
редця або :ж: суrнісний потенціал усіх завжди актуальних - конкретних - форм культури 
духовність є незамінним і невикорінним надбанням людства. Саме людства взагалі; та

кож:-- великих соціальних спільнот, національних - як правило і особливо. Природа знає 
окремих недорозвинених - аномальних - особин; в соціумі звичним явищем є не тільки 
суrнісно недор03винені (бе:щуховні) індивіди, але й великі чисельно і нерідко панівні за 
соціальним статусом бе:щуховні (або ж малодуховні, однобічно духовні тощо) спільноти 
- соціальні групи, партії, правлячі верхушки тоталітарних режимів. Аде якби людство 
в цілому чи будь-який масштабний соціум стали - суммарно і вирішащ,но - бездухо

вними хоча б на один день, - вони в той же день неодмінно загинули б від тотального 
po3I')'JIY твар:ивиих. інстинктів, помножених на :технічну могутність сучасних засобів зни
щення (самознищення), в даній ситуації вже нічим не обмежених. Таким чином, завжди 
пробдемвиіt і, схазати б, •необов'язковий• на індивідуа.'Іьно:м.у рівні атрибуr духовності 
постає іманентним імперативом щодо людства як такого - своєрідним, позабіолоrічним 

засобом і гарантом його - людства - виживання і уrвердження в світі нової, ним же 
започаткованої соціокультурної реальності. Саме в такій природі людини можна бачити 
коріння цілого ряду соціально-історичних феноменів, про які мова піде в подальшому. А 
тут ІІартQ зmдати один тільки факт з історії літератури: художні •антиутопії» виявлялись 

як правило не менш, а більш нездійсненними, ніж художні (і філософські - починаючи з 

«Держави• ІІлІПОна) проекти ідеального суспільства. Але один із фактів цього ряду можна 
вважа'І'Н ~ тахи вражаючим виявом •іронії історії,.: 1984 рік, зафіксований у назві чи 
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О.Д. Завгородня. Цикл статей: «Про об'єктивні закони граничної суб'єктивності• 

не найпохмурішої з <•антиутопій• - ро:1.~ані Дж.Оруела. став о с т а н н і :1,1 роком існу

вання ошельмованного письменником тоталітарного •соціа.,1із:1,1у• в його найпО'І)'жнішому 

бастіоні - колишньому СРСР. Таки:., чином сама історія здатна поставати виразником 
«законного права• людської сутності на існування. 

Отже, духовність як невикорінно іманентна характетистика людського буття поклмає 
розвиток духовно (соціокультурно) значущих форм суб'єктивності як о б ' є кти в ну н 

е о б х ід н і с т ь. У цьому процесі виявляють себе ряд з.,кономірностей, що наближають

ся до рівня - статистичного характеру - об'єктивних законів соuіально-антропо,1огічної 

фL1ософської теорії, що мають стати предметом пода..1~шого дослідження . 
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3tІІJZDpoiJ,uu, aiwa Дмшnриевна. 06 оfііективних законах предє4•ноіі cy(Jieк11t111ot:m11. с-.,. пер
ВШІ, 06щuе основаНІІJІ 

В статье рассмотрена концепция духовности в качестве опреде,~яющей сущностной :характе

ристики че,1овеческого бЬІmия. Ядро." новейше20 толкования сферЬІ че.·1овеческого ~а явились идеи 
М.Ше.лера,однако автор статьи прослеживает также основнwе зтаnЬІ станомения концепции в филосо
фии трёх последних столетий. Опреде,1ен1,1 г.1авн1,1е черmЬІ совре,tfенного пониwания феномена духов11ости. 

Х,иочt!вЬІЄ едо,rа: ~овность, сознание ,сущность че.1овека, цен11ости, свободо, приоритет индиви

дуОJІьного над общим. 

Za-.go,vdnya О. D. 11,е оЬjесtін laws о/ ulmOSI mЬjectMty, aren't they? 11,е ji,st artkk. 1h соттоп 
fo1111daJions 

Тhе conception о/ spirituality as а таіп essential characteristic о/ human being has Ьееп constdered іп the 
artic/e. Тhе /deas о/ M.She/er nucleates new interpretation ofhuman spirit, but Іhе author fo//ows the таіп stлges 
offormation ofthis сопсер/іоп іп the phi/osophy ofthree last centuries as we/1. Тhere ha•,.e Ьееп determined the chief 
features о/ modem understanding о/ phenomenon о/ human spiritua/lty. 

Кeyword: spir/tuallty, ,-on.,clousness, human essence, va/uab/es, .freedom, priority ofind/vidual being over the 
соттоп. 
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