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Витоки людської духовності ховаються в глибинах антроnосоціоrенезу. Маємо підста
ви гіпотетично твердити, що початок нового біологічного виду homo sapiens уже містив у 
собі зародки майбутньої нової якості - надбіолоrічної організації, тобто духовності. Проте 
- •Що, власне, почалось, коли говорять про людський початок?,, - зашrrує В.П.Іванов, 
один з найглибших фі.nософів-антроnолоrів минулого століття. Цей початок, на його дум
ку, • ... вияІІЛяється пунктом, в якому пізнання не просто виявляє виникнення проблемного 
но11оутворення, але в якому той, хто nіЗІІає, певним чином упізнає са.иого себе. А тому 
<• ••• людський початок ... не може мислитись інакше, як виникнення таких визначень л10-
дин11, які вже не можуть бути втраченими на будь-якому наступному етапі її історичного 

розвитку, оскільки покликані 1пілювати вселюдську сутність і єдність людського роду.» 

(І, с. 34) Цей <•найфундаментальніший поворот», на думку мислителя, позначений виник
ненням «віднощення,, до самого себе, «становленням самості», суб'єктивності з її іманент
ною здатністю бути «длн себе». (Там же, с.37) Таким чином, початок людини не залишає 

помітних викопних слідів;'оскільки занурюється в саму людину, в ідеальну сферу її буття. 

,,Єдиним незаперечним фактом людського початку є те, шо взагалі існують люди .... По
•шток був, таким чином, найбезшумнішою, прихованою революцією в надрах еволюції.~ 
(Там же) Продовживши думку В.П.Іванова, можна твердити, що єдиним незаперечним 
доказом існування духової суті людини є наявність духовної культури. В якій мірі зародки 

духовності (як, до речі, і абстрактного мислення) були елементами світовідношення пер

вісної, стадної людини, - покрито мороком минулого. Перші предметні вті.nення духовної 
здатності людини, тобто перші артефакти духовної культури виникають на етапі міфоло

гічного світогляду - очевидно, в період пізнього палеоліту. Найвиразніші свідчення духо

вного (одухотвореного) світобачення знаходимо, зокрема, в ранніх формах образотворчого 
мистецтва. Первісний художник, що намагався відтворити звіра у наскальних малюнках, 
незважаючи на можливе ритуальне значення своїх зображень, пов'язане, скажімо, з тоте

мічними віруваннями тощо, одначе вже передавав свій захват силою і красою звіра, що 

жодним чином не зводився до суто утилітарної заінтересованості в шкурі і м'ясі тоrо звіра. 
Таким чином, мистецтво - від самих витоків - з'явилось на світ духовним. Сучасний етап 
розвитку сфери людського духа, пов'язаний з формуванням сучасного типу духовної куль-
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тури, К.Ясперс відносить до «осьового часу,. в розвитку людства, тобто періоду від VIII 
до ІІІ ст. до н.е. ,,Всі ui зміни в людському бутті можна назвати о(}ухотворетtя.ч: тверді 
початкові опори життя починають коливатись, спокій полнрностей з~1і11юється неспокоєм 

суперечностей і анrиномій ... Нечун,ане стає очевидним .... Вперше з'шшлись філософи. 
Людина як окремий індивід може тепер внутрішньо протиставити себе вс,,ому світові .... 
... Людина виходить за межі свого індивідуального існування, ус11ідомлюючи своє місuе в 
цілісному бупt .. • (2,с.34) І даді: «В осьову добу відбулось відкриття того, що пізніше стало 
зватися розумом і особистістю: ... Те, чим стає окрема людина, непрямим чином змінює 
всіх людей. Людство в нілому здійснює стрибок.» (2,с.35) Отже, маємо підстави вважати, 
що саме від цього перелому в культурній історії людства, яким стала осьова доба, веде 

початок епоха зрілості людського духа, коли набувають зримого характеру його власні, 
іманентно притаманні йому об'єктивні закономірності існування. 

І. В умовах «осьового часу», що став колискою :1рідих релігій - наuіональних, а 

також -і світових (принаймні, двох - будцизму і християнства) формується зо

крема різке розмежування духовного і тL~есноrо початків у людському бутті, їх 

протистояння аж до повної нетерпимості - скажімо, в релігійному аскетизмі чи 

в крайніх виявах морального святенництва. І тут же, очевидно, має свої в1rrоки 

і про11fЛежний процес - проникнення або ж проростання духовного в тілесне, 

своєрідного опромінення, ба навіть осяяння сфери тілесності, а ширше - прак

тичної діяльності, націленої на задоволеt1ня вітальних потреб, - всепроникною 

аурою духових смислів. Таке поступове, нерівномірне і все ж невідворотне опа

нування тілесно-практичної сфери людського б}тrя невидимими, але нездолан

ними духовними струменями втілюється в реальній закономірності, котру можна 

вважати найбL~ьш глибинним законом становлення людської супюсті - законом 
іррадіації а) цуховноrо в тілесне, б)цуховност\ - в практику. 

2. Невіддільною складовою uьoro процесу постає уrворення, ускладнення й розrа

лужения, що втілюється у своєрідному шліфуванні, у нерілко витончених формах 

відбору .і диференціації світу людських цінностей - у формуванні, за щасливою 
знахідкою М.Шелера, того ж таки «ordo amoris» - порядку любові. В узагальне

ному ВИІ'JІяді uей процес можна означити як закон ієрархізаціі цінностей - другу з 

rлибиниих закономірностей становлення і розвитку сутності людини. 

)., 1 · знову ж таки М. Шелер запропонував надзвичайно виразну формулу для ха-
, рахтеристики людського поступу: «гуманізація... з провалами в ... озвіріння». 

(3, с.27) Проте, варто порівняти - у найзаrальнішому ракурсі - провідні тен
денції суспільних процесів та й саму суспільну атмосферу, скажімо, нинішнього 

почаrку ХХІ ст. - з відповідним періодом століття минулого, XX-ro, щоб відчути 
досиrь реальні «кліматичні зміни" цієї суспільної атмосфери в її заrальнолюд
ських параметрах. Зростання ролі і впливу духовних процесів, зокрема моральних 

реrулятивів у глобалізовавному світі набуває рис очевидності. І ue можна роз
rтщати як дію третього з основних законів становлення людської суті - закону 

прІорwrе111ост\ або ж цомівуuння духовності як провідної тенденції в суспільній 
прапиці людей, спільнот і людства в цілому. 

Історична вісь людської культури, що її К.Ясперс найточніше означив як «одухотво
рення•, явипа собою завершальний етап руйнування міфолоrічноrо синкретизму - того 
стану велИПІХ культур давнини, що характеризувався зрощенням, нерідко еклектичним і 

химерним, иайрізиорідніших початків: високого і ницого, сакрального і буденного, не
бесного і земиоrо,;·зрештою - духа і плоті. Найвиразніше це можна спостерігати в анти
чній міфолоrіі: давньогрецькі боги жили зовсім недалеко, на не дуже високій горі Олімп, 
що була перед очима жителів Еллади; часто сходили з гори, втручались у людські справи, 
вступали в .ІШІюбні зв'язки з земними з жінками і народжували з ними дітей - напівлю
дей~наnівбоrів, що ставали rероями; найвідоміший з них - Геракл. У всіх людських ві
йнах (найвизначніша з них - Троянська війна, історична основа Гомерової «Іліади,.) боги 
ніколи не займали нейтральних позицій; вони підтримували ту чи іншу з воюючих сторін, 
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активно допомагали їй - і при цьому •~асом виявляли повну моральну нерозбірливість у 
способах такої допомоги. Міфологічні боги відрізнялись від людей єдиною якісною озна
кою - вони були безсмертні. За всіма іншими вимірами відрізнялись лише кількісно: були 
сильніші, спрІfТНіwі, витриваліші, невразливі щодо стріл і мечів тощо, а також виявляли 
часом незрівнянно більшу безпринципність, а то й пряму безсоромність,- чому безліч при
кладів у античних міфах. 

Народжені «осьовим часом» зрілі релігії - національні, а потім і світові - стали по
тужним рубежем, над усе світоглядним: утверджуючи віру в трансцендентного Бога, закла
ли в основу нового світобачення і світовідчування радикальний дуалізм тіла і духа. l саме 
пей історичний рубіж можна вважати відправною ТQчкою нового етапу становлення «лю
дини духовної», що стало, згідно з концепцією К.Ясперса, змістовим осереддя11,( культурної 
«осі» людства. У цьому процесі всесвітньо-історичного значення важко переоцінити роль 

аt1тичної культури загалом, але предметом особливої уваги має стати в даному контексті 
її, без сумніву, вершинне - з точки зору дюдинознавчих осягнень - утворення. Це та фі

лософія, яку А.Швейцер неймовірно влучно назвав «озимими сходами на ниві майбутньої 
культури» (4,с.122) - філософія школи стоїків, а саме «пі,зньої&, римської Стої. Адже саме 
їм належить велике відкриття, що далеко не зразу впадає в око дослідників, але по суті 

випереджає свою епоху на півтори тисячі років як мінімум. Це філософське осмислення 

иJиноі сутності людського роду. 
Надзвичайно багата і розмаїта, сповнена міфологічними мотивами культура давньо

грецьких полісів (де, одначе, тільки незначна меншість населення належала до числа вільних 

громадян; pelll'їd була цілком безправними рабами) була досить таки далека від ідеї вселюд
ської єдності; так, скажімо, афіняни вважали за людей тільки своїх, таки афінян; мешканці 
іншого полісу - приміром, спартанці - були вже як би й не зовсім людьми, а варвари, за 
межами ЕлладИ, - вже майже й зовсім не людьми. В масштабах Римської імперії, що разом 
з привабливими рисами ранньої полісної демократії зруйнувала й полісну відособленість, 

визрівають ідеї, раніше нечувані. «Мені приємно чути від тих, хто побував у тебе, що ти при

язно ставишся до своїх рабів. Так і личить людині такої розсудливості, та"ої освіти, як у тебе. 
- «Вони раби.» - Але ж люди .... «Вони раби.» - Але - й покірні твої друзі.» - «Вони раби» 
- Але - й товариші по рабству, якщо зважиш на те, що над ними й над тобою - однакова 

маца фортуни.» (5; 47, 1 - 'Тут і далі цифра 5 поЗІІачає номер джерела в списку літератури; два 
наступних ЧUСІІU - відпивідно номер листа і параграф). Це - Сенека, в одному з «Моральних 
листів до Луцілія» - «найкращого з-поміж людей,., І в наступному листі: « ... Не може бути 
щасливим той, хто лиш не себе задивлений, ,cro rеть усе звертає на свою користь: мусиш для 
іншого жити, якщо хочеш жити для себе. Цей старанно й святобливо підтримуваний союз, 
який єднає людей з людьми, який засвідчує, що є якесь спільне для всього людського роду 
право ... (5; 48, 2-3) Через півтора століття - орієнтовно - Марк Аврелій, філософ-стоїк на 

троні, висловиться більш рішуче й однозначно: «Якщо духовний початок у нас спільний, то 

спільним буде й розум, під силою якого ми є розумними істотами. Якщо так, то й розум, 

котрий повеліває, що робити й чого не робити, теж буде спільним; якщо так, то й закон 
спільний, якщо так, то ми громадяни. Оrже, ми причетні до якоrось громадянського устрою, 

а світ подібний до Граду.» (6; 4,4).Чи не звідси походить формула «Urbi et оrЬі,. («Місту і 
світу»), усталена в традиційних (сучасних також) зверненнях римських Пап? Однак, найпри
кметнішим у наведеному уривку з «Ро:щумів" Марка Аврелія є проголошення саме духовного 
початку реальною (єдино реальною) основою єдності людського роду. Так, саме на початку 
нової ери знаходимо витоки сучасного розуміння суті «людини духовної•. 

Якщо ж перечитати з певним «прицілом,. «Моральні листи ... » Сенеки, то легко пе

реконатись, що це не просто одна з найвидатніших пам'яток етичної думки давнини, 
але й, поза всяким сумнівом, - попри вільну, епістолярно-новелістичну форму - один з 
иайrрунтовніших творів давньої філософської антропології і зокрема філософії духа. Для 
початку варто пригадати, в яку епоху їх створено. Впродовж життя Сенеки (4-й р. до н.е. 
- 65 р.) - близько 69 років - змінилось п'ять римських імператорів, з яких три - Тібе
рій, Каліrула і Нерон - уславились жорстокістю на всі часи. Це був період найглибшого 
морального занепаду римського суспільства. В .Листах" знаходимо :щебільmоrо лвхонічні, 
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але разючі характеристики тотального зіпсуrrя звичаїв. •Нині з усього хочуть почерпнути 

насолоду. Жоден порок не тримається своїх меж. Рткіш скочується до з,,хланності. Чес

ність - у забуrrі .... Людину - св11щенну д1ш іншої людини істоту - вбивають уже задля 

забави та жарту. Кого негоже було навчати мистецтва, 11к завдавати і приймати удари, 
тоrо виводять на арену голим і бІ!Ззбройним: від людини чекають єдиного видовища -
заmнуrи.• (5; 95,33) Пригадуючи, наскільки захоплювалась римська публіка кривавими 
видовищами - боями гладіато~;~ів і між собою і з дикими звірами - розумієш, що Сенека 
ніскільки не перебільшує. Але далі - барви густішають: •Помиляєшся, довір11ючи виразові 
обличчя зустрі.чних: з виду вони люди, з норову - звірі; різниця хіба в тому, що зі звіром 

небезпечно зустрітися віч-на-віч; кого він обмине, того вже не шукає ... Звіра жене до 
нападу або rодод, або страх. Людина ж убиває людину задля приємності.» (5; 103,2) І тут 

уже, треба думати, мова йде зовсім не про цирк. У Римі панувала атмосфера доносів, пере

слідувань, убиQСтв ... 
Відома заповідь «жити згідно з природою" мала відношення не лише до стоїцизму, а 

до всієї анrичної етики. Але питання полягало в тому, що слід розуміти під •природою». 

То ж.знову звернемось до «Листів». «У кожній істоті найдосконалішим повинне бути, за
для чоrо вона народилася, чим цінується. Що у людини найдосконаліше? Розум! Ним вона 

випереджає тварин, завдяки йому - йде за богами. Оrже, досконалий розум - це благо, 

яке притаманне одній лиш людині; всім іншим вона володіє спільно з тпаринами.» (5;76,8 
-9). І далі: •досконалий розум, про який мовимо - це, власне, доброчесність. або, кажучи 
по-іншому, - це те, що чесне. Отже, доброчесність - єдине блаrо в людині, бо єдино їй 

вона притамаJПІа.» (5; 76, 10-11) Неважко переконатись, що в поняття <,природа» Луцій 
Линей Сенека 11кладав дещо інше, ніж нині ми вкладаємо, протиставляючи «природу» і 
«культуру.. «Природі суперечить іноді лише те, в чому проявляється благо. Зазнавати ран, 
пектись під РQзпеченим залізом, усихати від якоїсь неду1·и - все це супротивне природі, 

але зберігати серед усіх тих бід незламність духу - це вже згідне з природою .... Адже немає 
блащ поза розумом; розум же йде за природою.» (5; 46, 38-39) 1 тут, і в більшості мірку
вань, пов'язаних цим мотивом, мова йде, власне, про людську (духовну!) природу, яка не
рідко приходиrь у суперечність з природою біологічною. «Чи хтось віддав би перевагу лозі, 

з яхої звисшоrь золоті ЯІ"Оди, золоте листя? Власна вартість лози - в її плідності. Так і в 
людині слід.хващпи лише те, що від самої людини .... Питаєш, що це таке? Її дух, а в ньо
му - досконалий розум ... (5; 41, 7-8) В одному з більш пізніх листів знаходимо думку, явно 
співзвучну нащій сучасності: як веління природи розглядається ... соціальність. «Природа 
привела нас на світ спорідненими між собою, бо з одних і тих же начатків створила, для 

однієї. і тієї ж мети призначила. Вона вклала в нас взаємну любов, схилила до спілкування. 
Вона визначила, що таке правильне і що справедливе ... Наша спільнота дуже подібна до 
склепіння, яке б завалилося, якби камені не опирались один на одного, підтримуючи тим 
самим цілі.сть будови.,. (5; 95, 52-53) Проте існує природа принципово інша - нерозум

на, сліnа, непідвладна розуму і доброчесності; вона позначається словом «фортуна», що 
вКJІЮчає в себе всю сукупність не лише природних, але й суспільних - неконтрольованих 
і як правило зrубних - обставин. Найвиша мета піднесеного духа і підвладного йому ро
зуму - подолати фортуну. До речі, своєрідна демаркаційна лінія між духом-«володарем" і 

розумом-підлеглим виразно простежується в останніх листах. «Не може бути розум якоїсь 

однієї, так би мовити, барви, а дух - іншої. Якшо дух здоровий, впорядкований, поваж
ний, помірховаиий, то й розум - тверезий і світлий ... Адже дух мовби виліплює його, от 
він і кориrься духові, жце від нього розпоряджень.,. (5; 114, З) І зрещтою вимальовується 
основна передумова тієї снаrи й потужності духа, що здатна подолати фортуну. Це - по

вне й незаперечне владарювання духа нал тілом. Чого варта хоча би така справжня «ода» 
старості: «, .. Кривду, що зав~,ає нам час, відчуваю тілом, а не душею. Постарілись одні лиш 
пороки та все те, що їм прислуговує. Душа натомість розкошує, відчуваючи, що майже 

нічоrо не в'яже її з тілом ... Розкошує і сперечається зі мною шодо старості: вважає, що 
для неї ця пора - сам розквіт.» І - кінець цього, 26-ro листа - істинний апофеоз, що роз

криває найrJІИбші глибини ідейного змісту всієї книги: «Розмірковуй про смерть!» Хто це 

каже,. той ВСJІJПЬ. розмірковувати про свободу. Хто навчився вмирати, той відучився слугу-
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О.Д. :завzоJЮ(ЛUІ. Цих.л статей: «Про об'єктивні закони граничної суб'єктивності" 

uат11; той став над усякою владою і вже напевно - поза всякою владою. Що йому в'язниця, 
сторожа, замки? Вихід дпя нього завжди вільний! Є тільки один ланцюг, що тримає нас на 
прив'язі, - жага життя.» (5; 2-3, 10). Таким •шном, наскрізна в <<Листах» ідея протистав
лення духа і тіла обертається дещо іншою гранню: мова йде про нездоланну суперечність 
духа ... і неволі, оскільки саме свобода постає рівноцінним еквівале1пом духа. Свобода є 
межа прагнень «мудреця», що являє собою виплеканий стоїками ідеал людини і філософа . 
• Шоб не склалось враження, що наша доброчесність блукає десь поза межами природи, то 
знай; мудрець і затремтить, і перейметься болем, і зблідне, адже все це - тілесні відчупя. 
А де ж тоді біда? Де справжнє зло? Там, звісно, де всі ті прикрощі послаблюють нам дух, 
схиляють до рабства ... » (5;71, 29-30) У іншому листt: •Запmаєш, у чому полягає свобода'! 
Не слугувати жодній речі, жодній необхідності, жодному випадку; тримаn1сь на рівній 
нозі з фортуною. Як тільки зрозумію, що можу більше від неї, вона взагалі стане неспро
можною вразити мене. Мав би я зважати на неї, коли сама смерть у моїх руках'?» (5; 51,9). 
Отже, найглибший пафос ,,Листів» захований у дещо несподіваній метаморфозі: на місце 
.тіла і духа» стають інші сутності: «жаrа жипя,. (і рабство) - свобода (і смерть). В «Листах» 
немало рядків присвячено не просто випрацданню, а буквально звеличенню добровільної 
відмови від ж1п-rя, змістом якоrо стало рабство; просто таки з захватом автор схвалює не
зрівнянну винахідпивість приречених на неволю у прагненні позбутись ж~п-rя ... « ... Навіть 
найбруднішій смерті треба віддати перевагу перед найчистішим рабством.» І далі: «Сором 

жити крадучи, вмерти крадучи - прекрасно.» (5; 70, 22, 27). 
У коментарях дослідників можна часом зустріти висловлювання про наліт витонче

ного і глибоко прихованого лицемірства Сенеки. Адже він був одним з найбагатших і 
найвпливовіших діячів Римської імперії. Проте більщ невідступно спадає на думку інше. 
Луцій Анней Сенека був дуже глибоким філософом в умовах катастрофічної руйнації того, 
що ми зараз називаємо «правами людини,. (римське право цим терміном ще, здається, не 

оперувало). Автора «листів,., очевидно, не залишало передчупя власного траrічного кінця, 

і він - у міру людських сил - намагався психологічно підготуватись . ... Як відомо, у 65-му 
році Сенека, звинувачений у змові, за повелінням Нерона мав добровілt.но вибрати спосіб 

самогубства - і перетяв собі вени. 

Настільки деталізована увага до «Моральних листів» Сенеки - у контексті даної роз
відки є зовсім не випадковою. Пізній (римський) стоїцизм явив собою певний, трагічно 
загострений пік людинознавчих пошуків у давніі'1 філософії - ту вершину, де пафос проти
ставлення тіла і духа сяrнув крайньої межі: нездоланною запорукою духовної свободи по
стає смерть. Ідею протиставлення «духа і плоті,., як відомо, успадкувало християнство, але 

вже у формі видозміненій (якщо не сказати спотвореній) до невпізнаваності: обмеження 

тілесних потреб і подолання пристрастей розглядається вже не як шлях до свободи, а як ... 
такий собі «податок" на користь небесного вседержителя у річищі неухильного дотриман
ня його заповідей - отже своєрідну передоплату потойбічного - в Царстві Небесному -
блаженства. При цьому добровільна смерть - як останній прихисток свободи - оголошу
ється найтяжчим гріхом. 

Не маючи на меті порушувати межі «територіальних володінь» професійної теології, 
одначе вважаю не зайвим навести з цього приводу деякі коментарі та оцінки визнаних 

філософських авторитетів. «Хрест - це розпізнавальний знак підпільної, найпідпільнішої 
змови, яка будь-коли існувала, змови проти здоров'я, краси і стрункості, сміливості ро
зуму і духа, проти душевної доброти, проти самого життя ... (7, с.93, підкр. Ф.Н.) І далі -
з «Приміток» до «Антихристиянина,.: « ... Теза 1-а. Порочністю є будь-яка протиприрод
ність. Найпорочнішою людиною є священник, він учить протиприродному. Проти свя
щенника потрібні не докази, а каторга ..... 

Теза 3-я. Проповідь цнотливості є публічне спонукання до протиприродного. Будь
яка зневага до статевого жипя, будь-яке забруднення його поняттям «нечисте• е гріх про
ти святого духа жипя.» (7, с. 347) Це - Фрідріх Ніцше. В історії філософії важко знайти 
мислителя з Ііастільки палким темпераментом, а звідси - настільки безбожно оббреханого 
наступними «прочитаннями,., Але траплялися й інші оцінки. А.Швейцер, якоrо наврЯд чи 

можна запідозрити в еn1чній нерозбірливості, твердив, що йому - Ф.НІцше - «належить 
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достойне місuе в першому ряду моралістів людства» І далі: «Йо.-о ніколи не ·mбудуть ті. хто 
відчув усю cifJly впливу його ідей, коли його пристрасні творіння. подібtю до весннного ві
тру, обрушились з високих гір у низию1 філософії кінця ХІХ століття.» (4, с.182) На думку 
А. Швейцера, ~Ф. Ніцше сподівався обгрунтувати найвищу мораль життєствердженнн як 
розвитку волі до життя, до найвищої духовності» (4, с.184). Л ось оцінка християнської 
догматики у тексті мисшrrеля, ближчого до сучасності, представника чи не головної філо
софської течїі минулого століття: « ... Екзистенціа.11ізм - це не такий атеїзм, який тратить 

себе на докази того, что бог не' існує. Скоріше він заявляє наступне: якби навіть бог іс
нував би, це нічого б не змінило .... Людина має знайти себе і переконатись, що ніщо не 
може її врятувати від себе самої, навіть достовірні докази існування бога. В цьому сенсі 
екзистенціалізм - це оптимізм, вчення про дію. І ті1ьки внаслідок нечесності, плутаю

чи свій власний відчай з нашим, християни можуть називати нас охопленими відчаєм" 

(8, с. 344 ) Проте найбільш глибоко осягнути проблему і тут судилось незрівнянному 

фундаrору новітньої фіософської антро110логії. У праці «Людина й історія» М.Шелер, пре
лічивши «п'ять основн1ІХ ліній•> або ж «ідей про людину та її місце в розмаїтті сутнього», дає 

вичерпну і, без перебільшення, вбивчу характеристику першої 1 них - «іудео-християнської 

моделі,.: «Навряд чи треба говорити про те. що для автономної філософії і науки uя релігійна 

антропологія позбамена будь-якого сенсу, що д,1я людини, котра строго мисшпь і чисто по

чуває, нестерпно бачити, як стародавній міф ... намагаються підтримувати й захищати уявно 
раціональними засобами.,, І далі М.Шелер веде мову про неймовірну живучість давніх міфів 

на емоційно-психологічному рівні. «Наприклад, страх, цей кошмар, що його колись психо

логічно породив із себе міф про гріхопадіння і спадкову провину, ... своєрідна невиліковна 
хвороба ... ще й сьогодні пригнічує все західноєвропейське суспільство, в тім числі і неві

руючих. І ще не з'явився на світ той великий «психоаналітик історії», шо міг би звільнити 

реально-історичну людину від цього страху земного та зцілив би її - не від гріхопадіння і 

провини, коrрі суть міф, - а від того ... тиску страху, що є специфічним емоційно-інстинк
тивним коренем цього іудаїстськи-християнського ідейного світу.,, (9, с.74 - 75) І це писав 
той самий Макс Шелер, якого в радянські часи цілком однозначно .зараховув..111и до «відом
ства• релігійної філософії ... Дивовижний парадокс - як кажуть, коментарі зайві. 

Таким чином, іудео-християнська традиція, як це показав М.Шелер, загнала таки 
значну частину людства у «страх Божий» шляхом послідовної демонізації однієї-з функ

цій людського організму, а саме функції продовження роду, а якщо точніше, то функції 

сексуальної, оскільки народження і втовання нового покоління людей так чи інакше вже 

належало до сфери суспільно-історичної практики. 

Не маючи тут змоги простежити усі зиrзаrи й повороти великого шляху загально

людської культури від фата,1ьного дуалізму тіла і духа, виразно явленого (хоча і в дещо 

іншій формі) ще на етапі дохристиянському, як уже йuшося, у філософії римського сто
їцизму - до сучасного, цілком відмінного стану проблеми (такс завдання було б фізично 
нездійсненним у межах статті) і взявши до уваги тільки окремі вершини на цьому шляху, 
маємо, одначе, незаперечні докази реально здійсненого подолання цієї прірви, або ж, 

якщо вдатись до такого чудернацького неологізму, «роздемонізації» передовсім людської 

сексуальності. В цю історично значущу справу неабиякий внесок зробили провідні мисли
телі другої половини ХІХ - ХХ ст. - від З.Фрейда, парадоксального революціонера в сфері 

мислення, - до м'якого і сонячного, навіть у похмурих своїх спостереженнях, Е.Фрома, -
а з інщоtо боку, до фундатора «вершинної психології» В.Франкла. 

У будь-яхому разі нині, на початку ХХІ ст. за християнським літочисленням, маємо 
змоrу констатувати ремьно зримий і досвідно відчутний результат переможного здійснен
ня закономірності, яку позначаємо як перший закон людської сутності - закон ірраціаціі, в 
даному випадку - його першого відгалуження, тобто ірраціаціі духовною в тілесне. Що ж до 
другого відгалуження, іррадіації духовності в сферу практики, - його буде розглянуто, оче

видно, в наступній статті. Тут же, повертаючись до найглибшої суперечності людської суті 
- колізії.тіпа і духа, необхідно визнати існування неймовірно і невідступно переконливо
го, так чи інаюпе, тою чи іншою мірою актуального і реально присутнього майже в кожно
му людському житті - до того ж у найширшому емоційному діапазоні, від повного щастя 
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до іст1111ноrо трш·ізму - ціннісного феномена. Це, - зрозуміла річ, етико-психолоrічний 
феномен кохшшя. Якщ~ к1~Н)ТИ погшщ на ~авні етапи культури, вж~ частково тут роз
гл11нуті, можемо мати ц1к.1в1 спостереження I висновки. НаприКJІад, фuюсофія Платона -
одна з 11ершин античності, її класичної доби. Дуалізм тіла і духа - тут на межі можливого: 
тіло - темниця для душі; душа має походження з надхмарного світу ідей, який, упродовж 
свого ув'язнення в тілесній темниці, вона здатна пригадувати («анамнез»). Але вражаюче 
несподіваний акт подолання тілесно-духовної прірви nияв.,1яється можливим. Саме в ко
ханні. Найnишою його формою, справжнім синтезом протилежних початків постає кохан
ня платоніч11е. Це зовсім не в тому значенні слова, яке зараз іноді буває вживаним, коли 
~108а йде про одухотворене почупя, вільне від тілесних зашпів. Це також і не традиційне 

кохання чоловіка до жінки, оскільки вже тоді, в умоіІах переможного патріархату, жінка 
розглядалась як істота нижчого порядку, здатна тільки народжувати. Це - найвища єд
ність, духовно-тілесний союз двох чоловіків-філософів, здатних збаrнуrи найвищі сутності 
і сягнути найrлибшоrо блаженства. Такий - у стислому викладі - ідейний зміст одного з 
найвідоміших діалогів Платона «Бенкет,,. Отже, прірва між тілом і духом долається в дещо 
оригінальний спосіб, через, якщо вжmи сучасну лексику, ~іднесено-одухотворений ... го
мосексуальний зв'язок чоловіків. Цікавий у цьому сенсі діааог «Федр». Особливо являє 
інтерес філософська супере•1ка, чи навіть не суперечка, а просто мирний обмін думками 
між Сократом і Федром на тему: кому має надати превагу юний красень - «закоханому» в 
нього чи «незакоханому» чоловікові. Цій темі присвячений також т11ір відомого афінського 

ритора Лісія, що його вголос читає Федр дпя Сократа. Сократ же виносить резюме: « ... 
Дружба закоханого виникає не з доброзичливості, а немовби заради насичення їжею. Наче 
вовки ягнят, так закохані люблять хлопців.» (10, с.254). Але на цьому розмову не заверше
tю. Щоб не накликати tia себе гнів бога Ерота, Сократ виголошує іншу промову, в якій 
славить одухотворене «платоt1і•1не» кохання. «Якщо в них беруrь гору кращі духовні якості, 

ккі скеровують їх на чесне життя і заняття філософією, то закоханий і його улюбленець 

живуть собі щасливо й у злагоді, поводячись скромно та зрівноважено. А це тому, що 

зуміли втихомирити ту частину душі, в якій таїлось зло, натомість дали повну волю тій, в 

якій закладена •1еснота.» (ІО,с.272) Тут є сенс кинути погляд - уже в новому ракурсі - на 
ту ж таки філософію римської Стої. Із 124 «Моральних листів до Луцілія» теми кохаt1ня 
торкнувся один - 104-й, присвячений дружині Сенеки Павліні і сповнений надзвичайно 
теплим і шемливим почуттям: « ... Виявом найвищої людяності є, на мій погляд, також те, 
що свою старість ... п, бережеш пильніше, знаючи, що комусь із твоїх близьких вона мила, 
корисна і жадана .... Бо хіба ж то не найбільша приємність - бути настільки дорогим дпя 
своєї дружини, що через те і сам собі стаєш дорожчим?» (5;104,4-5) У «Роздумах" Марка 
Аврелія, нещасливого в сім'ї, uя тема цілком відсутня ... Отже, маємо підстави для висно
вку, що антична культура ще не сформувала чіткої демаркаційної лінїї між одухотвореним 

коханням і банальною, нехай і вибірковою хтивістю; межа між цими протилежностями 

нечітка - вона ще на етапі формування. 

Коли Ф.Ніuше твердив, u.to «християнство позбавило нас урожаю античної культури» 
(7, с.89). - то мав рацію. У християнському контексті найпалкіше і найвідданіше (тобто 
справді духовно окрилене) кохання неминуче покривалося темною і згубною тінню «грі
ха». Тут варто ЗГ'dДати і легенду про Трістана й Ізольду, і історію Паоло і Франчески, і тра
гічний злам у долі яскравоrо філософа П 'єра Абеляра і ще величезну кількість літературних 

і життєвих сюжетів. Єдиний виняток - кохання, «освячене» церковним шлюбом, що явив 
собою «поступку.. природі з боку панівної церкви під тиском таки нагальної необхід
ності продовження людського роду - і отже неухильного відтворення штату «прихожан•>. 
А втім, Середньовіччя таки внесло певні корективи. Передовсім у поглЯді не жінку, який 
не опосередковано, а цілком прямо зумовлює самі шанси на існування істинно одухот

вореної любові до неї. Ознакою раннього європейського феодалізму, поруч із релігійною 
нетерпиміс·гю, став культ Прекрасної Дами, за яку бились, а часом і клали гарячі голови 
на турнірах. Це був саме ~.ульт, наближений до реліrійноrо схиляння, який тільки погли
блював прірву між дух.ом і тілом. Якщо учорашня Прекрасна Дама інколи все ж ставала 
дружиною, - її статус змінювався блискавично: уже на ранок після першої шлюбної ночі 
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;она, зако~а, вінчана дружина, - в дусі феодальних звичаїв - уже мало чим відрізнялась 
від безправної наложниці. Тут цікаво відзначити поступову зміну щ1х світ01·лядн11х орі

єніирів на ·переході від Середньовіччя до Ренесансу. Наприклад, простежити. наскіJІьки 
відмінними, вже С)'їО земними якостями «обростає» образ коханої, та й саме ставлення до 

неї, у сонетах і канцонах Петрарки --. у порівнянні з цілковито сакралізованою Беатріче, 
що була предметом схиляння великого ДаНїе. Відродження - під гаслами гуманізму і, зо

крема, «реабілітації плоті», безумовно, пом'якшИІІо ситуацію, але не моrло її ост-аточно 
розв'язати: не:цоланно стояв из ·'Jаваді явно упосліджений, зокрема і з «легенької» руки 

хриёrиянської церкви, суспL1ьний статус жінки. Адже необхідною атмосферою для кохан
ня (rідноR) саме uієї назви) є свобода; якщо свобода існувала тільки дл11 однієї сторони, то 
й- справжнє. кохання моrло часом існувати хіба як виняток - нерідко у трагічному варіанті 

(сюжет: Ромео і Джульєтти). Аж поки не подули свіжі вітри - ті, які вже в ХХ ст. назвуть 
rендернцми змінами. 

Tyr маємо ситуацію, в історїї культури далеко не нову, коли здобутк11 (часом таки 
сnра:аці філософські здобутки) у людинознавчій, а то і в суспільствознавчій сферах, до
сяrкуrі' художні'ми засобами, в царині мистецтва, - на десятиріччя, якщо не на столі1їя 
випереджають теоретичні - і філософські, і конкретно - наукові досягнення. Ще в ні

мецькій класичній філософії жінка розглядалась як істота підпорядкована, прив'язана до 
природної сторони людського буття, відповідальна в основному тільки за продовження 

роду. На рубежі ХІХ - ХХ ст., коли одним з володарів дум мислячої Європи був З.Фрейд, 
з йоrо, м'яко вислоR11ююч11сь, песимістичним поглядом на роль і спроможність духовно
го початху у с,-осунках між чоловіком і жінкою, а для <1серйозної» філософії ця тематика 

все ще видавалась не особливо вартою уваrи - ще дуже не скоро мало з'явитись на світ 
«Мистецтво любити» Е.Фрома - Х)'дожня сфера освоєння дійсності вже мала принципово 
інші надбання. 

Саме в :iuo епоху визріває ідея величезної житrєдайної сили кохання - не в біологіч
ному,- а саме в духовному сенсі. О.Роден створює свою· «Вічну весну»; Г.Ібсен пише драми 
«ляльковий дім- і «Пер Гюнт-., а Е.Гріr - пісню Сольвейr - незрівнянно чарівний лей
тмотив у::музиці до романтичної історії Пера Гюнта. А наша Леся Українка - «Лісову піс
НЮ-'і Підзаrо.ловок ,,драма-феєрія» зробив, очевидно, не надто добру послугу цьому творові 
сnрацці вис.охоі драматургії: фольклорний матеріал і феєричний, тобто казковий характер 
образності якоіоеь мірою змоrли завуалювати, особливо мя за~·алу, той факт, що шедевр 
rеиіаm.ио1 n~и став одним з найглибших у світовій літературі витворів філософії духа 
в худо1Ю{Ь(І образній формі. Сюжет 4./lісової пісні-. - це трагічна і водночас життєствердна 
історіJІ одухотворення природної істоти, однієї з тих, якими щедро населила ліси й води 

народна міфолоdя. Мавка - лісова дівчина, шо володіє даром людської мови. Її справжнє 
w~юдііення; тобто прилучення до людського духовноrо світу зумовлене двома rютужними 
смлами- ХОХ3ЇПІЯМ і мистецтвом, що розкрилось їй у чарівних мелодіях Лукашевої сопіл
ки:. Суть драматичного конфлікту 4./lісової пісні» - це протистояння могутньої сИІІи ново
народ:женоrо духа потворно-однобокому світові людської практичної буденності. Ця юна, 

нібй напоєна всіма живлющими соками природи духовна сила дуже точно, на rрані ясно
бачення вловціоі:І. суть людських реальностей. До коханого (і духовно нестійкого) Лукаша 
звернені·слова Мавки, сказані саме в момент, коли йоrо починає засмоктувати житейська 
трясовина; ;.; ... сімуrно, що не можеш ти // своїм життям до себе дорівнятись. //Бач, я за те 
тебе· ліобn10 щйбщьше, // чоrо ти сам в собі не розумієш, // хоча душа твоя про те співає 
// виразиО:.щиро голосом сопілки ..... (11, с.250). У найгостріший момент драматичного 
хонфліпу лу,нають слова, що стали крИІІатими: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити! //Я в серці 
маю те,.що не:''Вмирає.» (11, с.269) Проте, підкошена зрадою Лукаша, Мавка таки потра
ПJtЯЄ°У,:'володійия «Toro, що в скалі сищrrм - у природне царство смерті. І - повертається 
з ИЬОІ'Q силою nі?"адприродної, одухотвореної любові. Її пробуджує ... від смерті страхітливе 
виrrя_·тоrо fioiSJ'I', в якоrо Лісовик перетворив· Лукаша за йоrо злочин - за те, що він по
губив МІUІХУ.11,она пригадує: « ... В серці// знайuиа я теє с11ово чарівне,// що й озвірілих 
в лю.ци.поверrае.•. І далі: «Я спала сном камінним у печері// глибокій, чорній, вогкій та 
Х~; //.~ОJІИ спотворений .пробився rолос// крізь неприступні скелі, і виття// про-
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тягле. дике сумно розіслалось // по темних, ~іертвих водах_ і збудило / / між скелями луну, 
давно померлу ... // І я прокинулась. Воrнем шдземним // м1й жаль пмю,й зірвав печерний 
склеп, // і вирвалась я знов tta світ. І слово / / уста мої німії оживило,// і я вчинила диво ... 
я збаrнула, // що забуття не суджено мені.» (І І, с.271 - 272). 

Духовне осяяння і духовне переродження людини як шлях до екзистенційноrо без
смертя стане, очевидно, предметом подальшоrо розгляду. А тут маємо торкнутись іншоrо 

аспекту. Вражаюча філософська глибина «Лісової пісні" досягнута засобами стилістики 
двох напрямів - як би на перетині високого романтизму і неймовірно приземленого ре
алістичного зображення світу людей, бездуховно-практичного і здатного поrлина-rи най
кращі людські сили. Проте носієм духовної величі істинного кохання постає образ Мавки, 
і тому найглибша ідея твору утверджується в романтичному ключі. 

Відшукати реалістичні, жmтєво переконливі художні втілення самозреченої любові як 

мо~уrньої духовної сили - річ таки непроста. І все ж твори, що втілюють цю ідею засобами 

не просто суворого, але досить жорсткого (якщо не жорстокого) реалізму іноді ццається на

дибати, причому в цілком несподіваному місці - скажімо, під рубрикою ~пригодницької» 

літератури. Ось одне з «північних• оповідань великого амерюqtнця Джека Лондона під назвою 
(в українському переклаці) ~кінець казки». Мабуть, є сенс почаrи зі змісту самої казки. Оrож. 

Жила-була молода красуня, і жив-був хоробр11й 1,1олоdець; і"І: поєдиало палке, та, на 
жаль, нетривале почуття. Той чоловік був художником богемного складу; над усе обо
жнював красу та ще далекі дороги. Кілька тижнів вони кохались, а ,rотім його звабили 
,11андри. Вона ж присохла до нього душею - і за десяток років виплакала всю свою красу. 
Змарніла і пожовкла. А ти.,н часоан сталось так, що художник втратив зір, і через десять 
років 11рий1иов до неі - вже з поводирем. Вона була на сьомоаиу небі від щастя і потайки 
раділа, що він не бачить іі обличчя. Він же пам ятав, якою вона була, і, три.иаючи її в 
обіймах, вірив, що вона прекрасна. А потіи якимось дивом до рук ій потрапив чарівний 
еліксир. Варто було змочити ним очі - і зір повернеться назавжди. Проте вона розумі

ла, що прозріння художника стане для неі втратою його любові. Адже краса була його 

релігією, і не.wожливо було уявити, що він змириться з іі пожовклим личко,11. П ять днів 

пройшли для неі в нестерпно болісних ваганнях. А потім вона зважилась ... 
Головний герой оповідання (рант Ліндей був дуже успішним і відомим хірургом. 

На Клондайк йоrо привела JІТОМа - і від виснажливої практики, і від уваги і вдячності 

пацієнтів, а над усе - бажання знайти прихисток після душевної драми: від нього пішла 

дружина. Та й тут йому інколи не давали спокою. Одного разу в двері хатини, де він меш

кав у товаристві золотошукачів, постукали - і увійшов чоловік з обличчям майже цілком 

заледенілим; надворі був 50-rрадусний мороз. Усупереч здоровому глузду Том Доу - так 
звали прибулого - зумів змусити лікаря вирушиrи до хвороrо, що перебував за сотню миль 
звідси. Точніше, це був не хворий, а потерпілий, якого буквально вирвали з зубів оскаже

нілого звіра. Пізніше, на одній із зупинок, Ліндей довідався і про те, що причиною біди 
була безглузда й досить жорстока забава з пантерою, що вже потрапила в капкан ... 

Ліндей і Доу витримали дуже важкі випробування на своєму шляху. Parnoвe весняне 
потепління і не менш раптовий початок льодоходу в глибокому каньйоні, по якому вони 

рухались на нартах, запряжених собаками, ледве не стали для них фатальними. Втративши 
всіх собак, що провалились під лід, і дивом врятувавши нарти з припасами, вони, з не

легким тягарем на плечах, ще три дні добирались до місця призначення. А коли, напівживі 
від утш,rи, Т'dКИ дійшли і мали нарешті змогу пересвідчитись, що потерпілий не ім'я Рекс 
Стренr таки діждався їх живим, - Ліндея чекало значно більш приrоломшливе відкритrя. 
Ще дорогою він багато разів чув від свого супутника про розумну, вольову й відважну дру
жину потерпілоrо, яка вже точно не дасть йому померти. Тепер же він митrю переконався, 

що ця надзвичайна жінка - то його колишня дружина Медж. Не пояснюючи справжньої 
причини, він домігся розмови з нею наодинці. І діалог відбувся - чи не найтяжчий у житrі -
для обох. Ліндей не хотів бути •добрим самаритянином• і рятувати коханця колишньої 
дружини. Але й відмова могла в собі таїти нові труднощі й небезпеки ... Та, мабуrь не в тім 
річ, - а в тому, що в нього, (ранта, таки ворухнулась професійна жилка. І тоді він розпо
вів Медж ту саму казкову історію про художника і його кохану, що він колись вичитав у 
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одного американського письменника. І запитав: «Чи т а к ти любиш Рекса Стренга? Чи 
здатна на жертву - відмовитись від нього і повернутись до мене? Після паузи з,шімінн11 

вона відповіла. «rак». 
Лікування тривало з півроку чи й більше. Ліндей не раз ризикупав - і йому незмінно 

щастило. Щоправда, і організм пацієН1111 був рідкісним - не з заліза, а з платини й чистого 
золота, як висловився Том Доу. Коли Рекс почав одужувати, йому нескінченно по черзі 
робили масаж усі чоловіки; потім лікар вимагав викоt1увати безліч вправ. Іноді він розмов
ляв із Медж - і кnинив: я зроблю тhк, що він знову матиме успіх у жінок - ти цього хотіла? 
Вона коротко відповідала: роби свою справу. Xipypr сотворив чудо, як визнав сам Стренr, 
що так і не зміг дізнатися імені своrо рятівника. Він - Рекс - уже виходив на полювання 

і ходив так, що ніхто не міr наздогнати. І ось - останнє випробування. Ліндей відправив 
свого пацієкrа в трьохленний похід за вже відомим маршрутом, - ніби щоб востаннє пе

ревірити його витривалість. І сказав Медж: маєш годину на збори. Вона зауважила, що 
це низько з його боку - не дати їй попрощатися з Рексом. Грант порадив написати йому 
листа; За rодииу; коли човен був уже готовий, речі зібрані, лист написаний, прочитаний 

і схвалений Ліндеєм, Медж - у спокої приреченості - підійшла й подала руку Грантові, 
щоб зайти до каное. Проте він її спинив: а я ж не розповів тобі кінеuь тієї казкової історії. 
Так от. 

Коли жінка, після довгих і тяжких душевних терзань, наре1иті з.мастила очі своє.wу 
художнику і вже збиралась піти від нього назавжди, вона випадково глянула в дзеркало -
і побачила, що іі врода повернулась до неі. А художник, що прозрів, не тя.uлячись від 

щаспи,, nрU20рнув до серця свою красуню. - Дш,і все зрозу.міло. Ти дуже гарна, Медж. 

1, гадаю, Рехс Стренr не буде гаятись. Прощай. 
Він подав їй руку. В екстазі вдячності жінка припала вустами до сильної і рідної 

руки. Він леrенько висмикнув руку, змахнув веслом - і відплив у запінений простір 

порожистоїріхи. Справді - чи не кінець казки? .. (12, с.820 - 842). 
Це «пригодницьке" оповідання Джека Лондона ямяє собою одну з найкращих, при

наймні, філософськи найглибших оповідей про кохання у світовій літературі. І, як кожен 
шедевр, штовхає на роздуми. Зрозуміло, що з самого початку умова, поставлена Ліндеєм 
холишній·дружнні, - була задумана ним як своєрідний тест на справжність - одухотво
реність. ~ її почуrrів. А прихований психолоrічний поєдинок між колишнім подружжям 
с-rав змаrанням :ца-гностей сили духа. В якому навіть важхо визначити переможця. І ше 

одна думха. Чи ие найслабшим місцем (такою собі «плямкою» на Сонці) видається одна 
з останніх фраз Лінлея - про те, що він керувався заповіддю «Возлюби свого ворога». 
Оскільки просто неможливо повірити в йоrо вороже ставлення і до «суперника" і до ко
ЛИППІЬОЇ· дружини, Наврм чи може вороже ставитись лікар до пацієнта, якому буквально 
ццруrс дарує жиrrя. І, крім усьоrо: Грант Ліндей, без сумніву, живе з постійним душевним 
бо.лем - це, хоч і не нав'язливо, вловлюється в художній тканині тексту, - одначе в жоден 
з моменті11 йоrо не можна назвати нещасливою людиною. Очевидно, Професіоналізм, по
множений наЛюдяність, є о:щоровчим засобом такої сили, що могли б хіба позаздрити всі 
на світі знахарL , , 

Опсе; маємо.підстави для висновку, що поява художньо-філософських шедеврів про 
духовну СИІJу кохання - з життєствердним, а не тільки з трагічним змістом - є свідченням 
nереможноrо вияву дії закону іррадіаціі духовного початку в сферу тілесності, свідченням 

ЛЮДСf;JСОЇ c:yrнoeti, що відбулась. Нехай вияви uієї дії постають як поодинокі винятки, але 
це ТІQtож· заІШиомірність культурного буття: ідеал існує не як середнє арифметичне, а як 
вища,ман1а1 ЛІОдських можливостей і прагнень. Якшо він втілюється хоча б у рідкісних 
феноменах;: -:- він- набуває рис реальності. 

Відомо; що справжнє, перевірене часом мистецтво є носієм правди. Є сенс сформулю
ВІП'ІІ деякі jсТИНИ', що в·rілені здебільшого художніми засобами. Спершу відносно кохання. 
Ях с:відчаrь художні «одкровення,., його не варто розrляда-rи в суто утилітарному ключі як 
такий собі соціально «приручений» інстинкт продовження роду. Хоча б тому, що в такому 
сенс\ воно иаnто часто буває і недоцільним і «не економним», так що «голий» інстинкт чл 
не.храще спрамявся б із постав.,1еним завданням. Тоді як відносно кохання немає жодної 
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статистики, наскільки справді воно сприяє чи - навпаки - перешкоджає продовженню 
людського роду. Кохання є однією з найвиших духо111111х 1фтостей, шо позначає аладу і 
тріумф свободи в царстві природи або ж перемогу духовності в глибинах несвідомоrо, в 
самих надрах природного буття. 

Як справді животворна духовна сила кохання здатне проявити себе на певному ета
пі культурної зрілості соціуму - в умовах, коли свобода стає не лозунrом, а реальністю, 
входить «в плоть і в кров» живих людей - усіх без винятку, а не за статевою ознакою. 
з 11еликої кількості соціальних та інших революцій останніх століть була (і є, оскільки вона 
далеко ще не завершена) одна, хоч і розтяrнуrа в часі, але послідовно результативна, до 

того ж чи не найбільш безшумна і - порівняно - безКР,овна. Це революція І'ендерна, що 
являє собою - ні мало ні багато - повернення людської сутності більшій (статистично) і 
(гіпотетично) кращій половині людського роду. А втім, rендерна тематика все ж більшою 
мірою має стосунок до царини суспільно-історичної практики, тому буде детальніше роз

глянута далі. 
З.Фрейд зробив t1еоціненну послугу людству, коли спрямував дослідницький інтерес 

учених до сфери «підсвідомості», інстинктів, славнозвісного «Воно• як прихованого pery
лlffopa не тільки індивідуальних, але й соціокультурних процесів. Але, як це часто буває, 
коли відкри11ають в науці нову «жилу., він «перегнув палицю•, вдавшись до значної схема
тизації. Наприклад, коли розглядав «Воно» в надрах людської психіки як силу сліпу, темну 

і агресивну, а «Над-Я» - сукупність моральних впливів на індивідуальну поведінку з боку 
соціуму - наділяв суто репресивними функціями. Все набагато складніше, як це незапере
чно доводять передовсім мистецькі осягнення. Біологічний початок у людині не піддається 

викоріненню, але nіддається «пере- форматуванню», окультуренню і одухотворенню - в 
масштабах майже безмежних. У суспільствах хіба шо авторитарного типу «Над-Я• за харак
тером дії наближаєтьсн до грубих механічних інструмекrів; у просторі духовної культури 
«Наа~Я» має природу опромінення. Як правило, життєдайноrо. Духовність постає наскріз

ною характеристикою людського буття, що змінює - часом докорінно - і свідомість, і під
свідомі шари психіки, як би вживлюючи вже нові, суто людські, проте не ]ІІенш, а часом 
навіть більш імперативно владні інстинк:ги. Про їх могутність незаперечно свідчить той 
факт, що найсильніша з природних сил у людині - інстинкт самозбереження - нерідко за
знає поразки. Здатність людини жертвувати життям в ім'я інших людей і людських ідеалів 
неможливо пояснити лоза контекстом того якісно нового рівня розвитку, що заданий ду

хо11ністю. Адже всім відомі трагічні випадки - і в воєнних умовах, і в мирному житті,- коли 

людина кидається рятувати іншу людину (інших людей) .у ситуації цілком безнадійній. 
І якшо здатність до самопожертви проявляється на несвідо1110,wу рівні, то це не спростовує, 
а ще більш переконливо доводить моrуrність духовного початку, який, переорюючи на

віть ті глибини психіки, що, здавалось би, цілком підпорядковані інстинктам, тим самим 

утверюкує себе як істинно природна сила в людині, або ж як істинна сила людськоі природи. 
Коли суб'єктивність ( «екзис,:енція,.) з особистісних якостей духовної еліти переростає -

принаймні, в тенденції - в надбання загальнолюдське, - вона набуває рис об'єктивної ре
альн<fсті, здаnюї виявляти певні усталені взаємозв'язки, що набувають статусу об'єк:гивних 
законів її існування. З них найбільш внутрішнім, глибинним і внаслідок цього визна
чальним щодо інших якраз і постає розглянутий вище заков іррадіації духоввоrо в тІлееве. 
Тут його розглянуто на рівні індивідуального буття людського «Я». Проте у справді дієву, 
культуротворчу силу він перетворюється, коли «вростає• в реальні структури і процеси 
суспільно-історичної практики, rлибинно визначаючи їх гуманістичну спрямованість. Про 
ue й піде мова в наступній статті. 
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ЗaвlOfl(IOIUUI аtьга Дм11тр11евна. 06 о6и"1ІІІІВНІ>ІХ заІСОНах предел.ной субт.ективности. Стат1,11 вто
ра. Jи«нм ІшіІиіе и 66llrlue ityxa: деііствие закона 11рраіJ11ац1111 

•' 8 HtPIIJllЄ статьи сформулировань, три ОСНОВНЬІХ закона челове•Іеской субьективности. Подроб110 
рассмотрен пер.ь1й из т1х - закон иррадиации в его первом, глуби11110.и деіІствии, ирр11диации духовности 
в mел«Ную сферу. Зто рассмотрение связано с анапизо.,t двух ко.иплексов идей: «духов11ость - свобода 
- емер,,,,. -на 'материале ф1LІософии ри.мского стоицюма; «духовность и любовь» в широко,tІ культурно

исторU'/«ІСаJС контексте. 

1'.tюWІІtІІІ t:АОІІа. Духовность, свобода, рабство, любовь, телесность, излучение, преобразование че
ловечеасой природІ,,. 

Z.,avnнl,iya· .O.D. 11,е objective lt1t11s о/ 11tmost s11bjectiviry, а,еп 't they? 11,е second article. 11,е cor}IOl"al 
Ье"'6 antl Ь,Ь,, о/ s,irit: the action о/ the 11111· о/ i"adiation 

11,ree 'Ьtu/c Іаміs о/ hитап subjectivity have Ьееп formulated іп the beginning of the article. First опе - Іhе 
law о/ il"l'tldialitm іп its first, deepest action as ап il"l'tldiation о/ spirit into corporal heing - is con.~idering іп details. 
11,is consideration 1uis Ьееп connected with two complexes о/ ideas: "spirituality - j'reedom - death "- оп the stuff 
о/ Roman stoici8m;. "spirituality and love" іп the brvad context о/ cu/tural history. 

· Кq .--= spiriluality, freedom, slavery, love, corporal being, irradiation, rraniformation о/ human nature . 
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