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Стаnя 3. Духовність і практика: дія закону іррадіації 

У трrтій статті даного циклу авторка, спираючись на вихідне 
тлумtl'Іенм концепту духовності ( 2017р., № 4 цього журн.), акцептує гранично загальиий характер 

цього базового початку людської суті, що не може бути ототожнений зі свідомістю чи будь-якою іншою 
соціадьно-псwwло~ru,ою характеристикою людини. За рівне.н універсальності єд1и,о су,'<Іірною і спів11ід11ос
ною щодо сфени духа постає царина практики. В суперечливій, 11роте абсолютно неви,;орін11ій інтеграціі 
nJ'Ш(mllКU і іJуJа,тюсті вШІВ.іІНЄ себе другий закон людської сутності - закон іррадіації духовності в 
пр&ІtТИЖу, аоо ж про11икаючо20 опроміне11ня світу практики аурою духовних с,11ис.1ів. Цей процес своєрідно 
ВШІtІІІМ себе зо,цхми, і в історичній долі сучасної Украіни. 

К...-, ~ свобода, духовність, практика, діяльна суть людини, засіб і са.wоці.,ь, СJ--б'єкт
об'ектне відношеюи,; цінності загальнолюдські і націонаJІьні. 

Духовний початок людського бупя постає щодо людської тілесності своєрідним дже

релом: «nроRИКаІDЧОrо опромінення•, здатного не тільки супєво вмивати на біологічні ви
ТОПІ явюц психіхи, над усе процесів мотивації людських учинків, - але й в1щозмінювати, 
часом: дохорінно, базові засади людської вітальності. Це відбувається тому, що духовність, 

ях уже йшлося в першій статті даного циклу (див. No 4 за 1917 р. цього журн.), не варто 
розrл,ща1'И в ро.лі аналога людської свідомості; вона має природу саме проНЮGlючого або 

ж всепронипюrо опромінення. Це сила, здатна наскрізь пронизувати людську психіку: 

не JІИШе свідомість, але й ruдсвідомі її шари, невпізнавано перебудовуючи найnотуж
ніuп,й форпост природного бупя в людині - сферу інстинктів. Найбільш очевидно ця 

сила виявляє себе в цapmfi. почувань. Найсильніший у природі (людській, до речі, також) 
інстшпсr самозбереження нерідко «здає позицїї», поступаючись невідпорному тиску вже 
суто людсьхоі сш~и духа. До речі, досить прикмеп,а риса сучасності в то~fУ, що ми ледь 

не щодня отрим:уємо цілком предметні - і трагічні - докази цього явища із повідомлень 

ЗМІ про нових rсроїв і, на жаль, нові жертви у реальній, аж надто реальній війні, що 
ведеться на території нашої країни ... 

Але по-справжньому осягнути дійсний потеЮІіал духовної здатності людини можемо 
лише через дохорінну зміну масштабів розгляду: шляхом переходу в аналізі проявів духо
вною BilJПDIY від окремої «клітинки» людства - індивідуального «я» - до людських спіль

нот і спільностей найрізноманітнішого рівня й порядку, і зрештою до людства як такого. 
Це зшщання можна здійснити, простеживши, яким чином фактор духовності втілюється -
стверджує чи заперечує себе - в усіх сферах предметного людського бутrя, тобто в суспіль

но-історичній npaJcrИIIi людства. Причому слід зауважити:, що такі взаємозв'язки і вза

ємовпливи бувають часом невідпорно відчутними і зримими, їх дія надзвичайно розмаїта, 
різною мірою - і з різним «забарвленням» - конструктивна або ж руйнівна, але завжди 

неминуча і - частіше - нездоланна . 
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Зба~-нутн внуrрішню JІОгіку rюзначеннх 11роцесів ~южна лише в річищі розгляду люд
ської ді,mьності. Ві,1омо, що .1іяли1існий погляд на сутність людини бу11 у свій час чи пе 
наіівищнм дш:,1г11еншш фL~ософїі колишнього Сонну - пщ бе:ннумним вибухом, що 

нідірвав тоді вузько класовий, по суті 11у.11ьгарно-соціолОІічний підхід до розу~1іння сус

nільtшх і ·~агальнолюдських проблем. Н1ші с ремьні підстави твердити, що діяльнісний 

прин1щп люл,ськоrо буття є сенс ол,но111ачно віднести до переліку неперехідних філософ
сько-пс11хологічю1х досягнень минулого століття. Туг відбулось щось подібне до сю-уації 

3 поняттями ,,ек·1истенція», «екJистенпіал», ви·шачення «екзистенцімьний»: вони сприй

мшоться нині в найрі,номанітніншх КОІгrекстш{ нк ·1аrальнофілuсофська термінологія, тоді 

як окремі й особливі нрикмети екзистенціа11ізму - провідної течії ХХ ст. - скажімо, ,,фі
;юсофія абсурду•>, «абсурдність буття і світу» тощо - залишились надбанням своєї епохи. 

Щкаво, між іншим, що визначення терміна «екзистенція» у «Філософському енuикло-
11сднчному словюrку,>, н~щаному вже в нинішньому столітті, спирається якраз на аналіз 

811-токів. зокрема лінгвістичних, цього поняття, пов'я1аних саме з глибинним розглядом 
закономірностей діяльності: «Людина - єдина істота в світі, в діяльності якої результат 

дії, її ідеальна мета випереджає саму дію, тобто природне причинно-наслідкове відношен

ня ніби «перевертається•>. І саме ця характеристика діяльності, на думку І.Б1J•rка, автора 

словникової статті, ілюструє латинську етимологію слова, « ... яка вказує на дії, пов'язані з 
порушенням сталості, певних меж чи норм просторово- часової наявності речей, процесів, 

ив11щ.,, (l, с. 186 - 187) 
Однак слід визнати, шо діяльнісний принцип розуміння людини, котрий, як зазна

чено в11ще, в 70-80 р. стиха підірвав філософські .засади радянської ідеології, в часи іс

rоричноrо зламу 90-х років став зручною «мішенню,> д.rнr її ж, тобто радянської ідеології, 

вчорашніх апологетів. Не вдаючись в аналіз деталей, варто зауважити, що найглибших 

підвмин діяльнісної концепцїі історична «зміна декорацій» все ж не пшапнула, - нмто 

ГJІІІбокі ці підвалини і надто органічно в них укорінена людська суrь. Та суть, що її гру

зинський фігюсоф позначив крилатим висловом «буття - на - фоні - інакше - буття ... 
«дія - на - фоні - інакше - дїі» - тобто, власне, буття під знаком свободи.(2, с.104) 

А ось перегук у тексті одного з найсильніших «зубрів» Київської фіrюсофської школи, що, 

до речі, зуміла заявкrи про себе в світі ще задовго до ,,перебудови»: ... Надзаrальнсть діяль
ності як людської суті є не просто мислена а б с т р а к ц і я від реальних діяльностей, 

але абстрактно-загальний момент р е а л ь н о r о людського буття,яю1й пронизує собою 
всю емпіричну багатоманітність людських діяльностей.•> (3,67) Перелік основних <<вад•> ді
яльнісного принципу в арсеналі кркrики був приблизно такий: І )абстрактний активізм; 

2)рефлексивна зумисність; З)сцієнтизм і технократизм. І всі вони, ці вади, яашши со

бою, зрештою, результат невиправдано емпіричного, наближеного до cyro ,,житейського» 
- певною мірою тому сприяло вживання слова в повсякдеююму мовленні - тлумачеюІЯ 

категорії діяльності, тлумачення, що його слід розглядати більшою мірою як продукт твор

чості противників конце~щії, аніж її авторів. 

Єдина з усього сутнього, людина не агрим:ус родовий спосіб свого існування <<В го

товому вигляді», оскілью1 людиною не народжується, а «вкrворюється» в людину; рівень 

цілеспрямованості, зумисності і навіть усвідомленості цього процесу може як завmдно 

відрізнятись. Гранично загальні характеристики діяльності (суб'скт-об'єктне відношен11Я, 

опредметнення - розпредметнення тощо) проювують буквально кожну клітинку люд
ського буття, над усе в його становленні, або ж у процесі соціалізації. Розпредметню

ються, приміром, не тільки знаряддя праці й артефакти культури; найбільш внутрішнє, 
гранично інтимне, абсолютно незаінтересоване (одухотворене) переживання людиною, 
скажімо, неповторної ,,самості,, іншого <•Я» ямяє собою згусток супrісно людської актив

ності - ідеального розпредметнення іІп1юrо суб'єкта, який у даному контексті все одно 

виявляється винесеним ,,назовні•►, тобто в ролі об'єкта. Співпереживання іншого «я» за
нжди ЯRЛЯС собою комплекс навіть не цілком усвідомлених ідеальних перетворень: якісь 

риси іншої особистості вИділяються як сугrєві, емоційно значущі, інші риси відсуваються 

<•В тінь,,; ,,розшифровуються,, всі зовнішні прояви іншої людини, від висловлювань і вчин

ків - до найбільш невловних нюансів мімію1 і жестикуляції; простежуються певні при-
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щnшо-наслJдкові зв'язки - актуалізується вся 11t:nичерпна палітра «відношення мя мене,._ 

Поза таким рівнем розпредметнеюш є неможлнвш.~: станомешш лю;\ськоrо способу бутт11; 
і саме на тахих рівнях реалізується. і14анснтно людська активність - діяльність. Будь-які 
намагання поясниrи суть людини в ,,по:~адіяльнісний», ,щодшль1uсний» і т. ін. спосіб, ви

шшяються неспроможними, оскільки неминуче вони обтяжені праn,енням приректи до 
нерухомої пасивності найрухJІивіJuу частину світобудови - людську психіку. Активність є 

визначальною рисою живого; специфічно людською формою активності є діяльність. 
Саме про це писав молодий К.Маркс у «Філософсько-економічних рукописах 

1844 р., коли стверджував, що «предметна дійсність,> у суспільстві стає дл11 лющшн «дій
сністю людських суrнісних сил» (5, с.112; деталмuше про це - у першій статті даного 

циклу). Тварина здатна продовжити себе тільки біолоrічно - у свосму потомстві; людина 

утверджує себе в світі також і позабіолоrічни:м 1ш1яхом - через витвори свого розуму і 

своїх рух. В діяльнісних взаємозв'11зках у соціумі здійснюється універсальне «самопродов

же~ і самоутвердження людини в інших людях - як опосередковано - через ,,опредмет

нення - розпредметнення», так і безпосередньо - на рівні спілкування, обміну досвідом 
і т. ін.; у просторі історії - через усі соціокультурні форми взаємозв'язків людиюt з люд
ством. Оrже, як «ансамбль суспільних відносин» людська сутність яw~яє себе не тільки на 

конкретно еиоіричному, а.11е й на категоріально-загальному рівні, оскільки суспільність -
це власне її «КWІИСКа», а не якийсь внесок конкретної епохи. 

Тахим ЧJПІОМ, у міру того, як об'єктивний світ усе в більшому масштабі набув.,є «спад
ково~;u. вІдбитху суб'єктивності, все більше з сукупності продуктів людського спожи
вання перетворюється на людське ,,дітище», - у міру цих перетворень росте і міцніє нова, 

вже ніби родинна спорідненість людини зі світом. Це нове, вже суто людське породжен
ня вивихає я:r; найнеобхідніший момент універсального суб'єкт-об'є!'..-тного відношення, і 
найrочнішим його позначеюшм стає категорія д у х о в н о с т і. Органічно вписуючись 

у змістове nOJie діяльнісноrо розуміння людини, духовність постає теоретичним засобом, 
яхий: радшщщ,но звільняє пршщип діяльності від явного чи прихованого зведення його до 

влщ:не «ручиоі праці», або ж до цілеутворюючих форм суспільної практики. 

Як іманентна риса суспільної, з а r а л ь н о л ю д с ь к о ї сутності духовність 

не може розrтщатись поряд з .конкретними мастивостями індивідуальної психіки, як то 

паи'jfІ'Ь, мис.лення, сприйняття, уява та ін.; не може бути в одному ряду з характеролоrіч
нвми якостями: скажімо, щирістю, добротою, людяністю, душевністю, nорІІДністю і т.д.; 
навіть найзаrальніші філософсько-психолоrічні характеристики - розум, почуття (чи то с 

е р ц е в існуючій філософській традиції), воля - є поняттями ю~жчого рівня заrальності; 
духовність не може бути зведена ні до будь-якоrо з видів психічної діяльності, а ні до їхньої 
суми; вона не тотожна жодній із «сутнісних СWІ» людини, але про1mзує (або ж своєрідно 
«підсвічує•) кожну з них, забармюючи в людський ,,колориr». І розум, і почуття, і воля 

можуть буrи за спрямуванням украй різною мірою духовними (і бездуховними); у цій ха
рактеристиці буде відображеним відношення індивідуальних «сутнісних сил» особистості 

до їх заrальнолюдської природи. 

Таким чином ПОНЯ'ІТЯ духовності неможливо звести до жодної іншої :i люд1mознавчих 

каrеrорій; в ролі співвідносного - і протилежного - щодо нього може розглядатись інше 

поняття надзщ'ЗЛЬного рівня абстракції - практика. <,Поняття практики концентрує в собі 
вихідний засновок матеріалістичного розумію-Ія історії. Змістовою антите:юю цього по

няття при розrтщі історії постає не теорія у вузько науковому сенсі, а духовна діяльність 

людей.• (3, 84) Однак видається необхідним наступне застереження: і тут і далі предметом 
дослідження є щ,актика і духовність на категоріальному, а не на емпірwпюму рівні; тобто 

мова йтиме не про суму актуальних форм і артефактів діяльності - пракшчної і духовної, 

а про пр а :к: ти ч н і с т ь і д у х о в н і с т ь людської дшльності як визначальні риси 

людськоrо способу буття. 
Суб'єп-об'єктне відношення в процесі розгортання своєї внутрішньо суперечливої 

природи чі.тхо поляризується у плані практичного і духовного початків, і хоча друn!Й з 
них, з поrтщу найглибших історичних коренів, є похідним від першого, - уже на ранніх 

етапах аиrропосоціогенезу вони існують нерозривно, і ця невикорінна єдність (а втім, 
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л,1лека піл гармонії) прохuл.шь чере1 усі перипетії історичного процесу. Внутрі1шrя супер
ечли11ість, напруженість суб'єкr-uб'єктноrо відношення створює як би своєрідне силове 
поле; його ПОЛЮСІ! стягуються ПСВНІІМН <•СИЛОВИМІІ лінінми,,, що пронизують і суб'єкт, і 

об'єкт - все, що потрапляє в сферу діяльності люл.ини. Неважко простежити спрямова
ність деякпх ii них <•СlІJІОІШХ ліній», щоб вия111тти основні протилежні моменти цієї діа
лектичної суперечності. При цьому необхідно постійно мати на у11а1і ту обставину, що 

811окре~шен11я практичного і духовного пLrщощень у «•шстому» вигляді є можливим лише в 
теоретичній абстракції, - тоді 11к у процесі живої діяльності вони в нерозривному сплаві, 
причому діапазон можливих пропорцій у uьому співвідношенні буває цілком неосяжним. 

Отже, рухаючись у річищі гранично загального ролл,щу, можна виділ1пи наступні момен
ти протилежності між пракп~чним і духовним відношеннями в людсJ>кій діяльності. 

І.Розглядаючи діяльність як цілепокладання, легко помітити, шо з точки зQру пр ак 

ти 'l но r о відношення ·об'єкт діяльності слуюттh тільки з ас о б ом для досягнеюш 
1юставленої меп1, але й сама мета в такому разі (ч и с т о практичне віднощення) не по
стає як с а м о ц і л ь, оскільки, в свою чергу, є ті~ьки засобом для задоволення певної 

потреби. У практичному віцношенні uінність предмета реалізується через його :~ю1щеюш; 
причому з ас о б о м постає не тільки об'єкт, але зрештою і суб'єкт діяльності, оскільки 
йоrо сутнісні сили, онредметнені в продукті, служать тільки засобом. Таким чином, з точ

ки .юру чисто практичного вLwоше1mя і суб'єкт. і об'єкт, і сама діяльність, вислов

люючись мовою Ге1·еля, роллядаються як «нікчемні в собі»,їх «самістм знL\Іається в про
дукті і :шдоволеній потребі, що безперервно поновлюється і потребує нового заперечеm•я 

«самості» діяльного співвіцношення. Отже, практика, тобто абстрактно чиста практика, ні 

за чим у світі не вюнає <<святості», все сутнє має бути підданим процесу безперервного 

перетворення, вічної переплавки в її ві•mо незгасному горні. 

У ч и с т о духовному відношенні картина діаметрально протилежна. Духовність 
являє собою утвердження сам оці н ності суб'єкта як носія людських сутнісних сил, 
результату діяльності як утілення цих сил, об'єкта як витвору олюдненої природи; все, 

позначене належністю до родового людського житrя, д9Ховне відношення розглядає як 

самоціль; у полі такого відношення будь-який предмет має неповторну «самість» і, отже, 

недоторкан1пrй -· його цішrість покладається о ньому самому, а не в тому, що може бути 
досяrнуrим через його знищення. Якщо прак:тику можна мисШІТи тільки як п е р е т в о 

р е н н я, то психологічний феномен,що максимально втілює духовне відношення, це п е 
р е ж и в а н н я і с п і в п е р е ж и в а н н я. 

2. Рушійною силою прак:тичноrо 11ідношення постає упшітарна заінтересованість у 
нродукті (а звідси - в об'єкті і суб'єкті діяльності); цінністю, іцо породжена таким відно

шенням, є корист1>; духо11не ж відношеmІЯ незаінтересоване, безкорисливе; його резуль

тативні цінності не підляrають споживанню шляхом заперечення їхньої якісної форми; 

основні з них - це ЖJІТТЯ, свобода, істина, добро і краса. 

Усе ск.пане набуває цілковитої наочності, якшо звернутись до найелементарніших 

прикладів. Так, тварина - з погляду практ~~чното - це певна сукупність шерсті, шкіри, 
м'яса і кісток, що призначені для певних видів споживаmш; у коюексті духовного від

ношення вона може бути предметом дуже глибокої і, головне, цілком безкорисливої 
приязні. Дерево - у практиці - яаляє собою деревину і всі можливі з неї вироби; в духо

пному вимірі - предмет дружнього став.лення і естетичної насолоди. А якщо перейти в 

конкреnю-історичний план сучасності, то можна твердити без особливої натяжки. що 

напруженість практично- духовного протистояння, скажімо, в екології нині постала перед 

людством з такою мірою відчутності, з якою нечасто яаляють себе аmиномії настільки за
гальних філософських категорій. 

3. Практика є процесом універсального перетворення, переплавки всього в усе; будь
який предмет для неї є цілком байдужим у його індивідуальному буrті; відповідно з боку 
пр оце су діяльності, попри його емпіричне розмаїтrя, практика володіє універсальною 

загальністю, - що не можна сказати про неї з боку цілепокладання, оскільки суто праІСТИЧ

ні цілі завжди конкретні за своїм характером, так як спрямовані на задоволення певної по
треби. Що ж стосується духовності - картина дзеркал1>но протилежна. Духовність засвід-
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чує індивідуальну неповторність і самоцінність предмета, який .1:~вжди розглялається ях 

конкретний, окремий, часто - неповторний у своєму роді. Одна•1е :i боку постав.ленш'- ці

лей духовність, у свою черrу, надіr1ена достоїнством універсальної загальності: творrні нею 

цінності - етичні, естетичні, пізнавальні - мають у граничному вияnі 1агаль11олюдський 

характер. Іншими словами, практика постає як світ людських 11 і л е й, а духовність -
як царство с м и с л і в. 

4. Якщо ми повернемось до вJ{Хідноrо розуміння діяльного відношення як діалектич
ної єдності протилежностей, то легко помітимо, що практика н.влнс собою р е в о л ю ц 

і й ну, а духовність - ко II с ер в ат и в II у сторону цієї суперечності (одначе таКИЙ 

висновок є можливим тільки при розгляді предмета на r р а н II ч н о м у рівні загально

сті; він не може підмінити к о н к р е т н о r о аналізу конкретно-емпіричних суспільних 
процесів, в яких нерідко втілюються як доволі консервап1вні форми практики, так і в 
найвищій мірі революційні яnища духовної культури). У своєму невблаганному русі прак

тика нещадно знімає «самість» не тільки кожного предмета, але й кожного визначеного 

часового момсиrу, оскільки будь-який нинішній момент стає засобом дня майбутнього -
peзym.тanomoro. - моменту; майбутній же момент, ставши ю1нішнім, знову знімається 

безперервністю практичного цілепокладання. Образно висловлюючись, можна сказати, що 
• прахrика керується імперативом «Час, уперед!», тоді як гаслом духовного початку стає 

вислів «Хвилин0, зупmmсь!». Оскільки ж історія, подібно до Фауста, ніколи не брала 
до уваm цього останнього лозунrа, :го мудра людська природа, не бажаючи поступатись 

своїми ~обутками, як любив висловлюватись Геrель, «пішла на юпрість,,: в надрах самої 

прапшси r ії JІ: засобами вона створила таку форму діяльності, продукти якої являють со
бою не що інше як ланцюг зушrnених миттєвостей людського досвіду. Ця діяльність стала 

називатись иистецтвом. Таким чююм, духовне відношення утверджує самоцінність будь

якою иоменrу ЮІВої людської діяльності, - для того, аби людство вміло не тільки праг
нуrи до актуальних практичЮІХ цілей, але також переживати як неповторне все створене і 

все сутнє у людському світі. 

5. ДіялІ,нн:n являє собою людське світовідношеня - спосіб освоєння природи люди

ною. З цим аспектом найтісніше пов'язана концепція свободи, що полягає в її розумінні 
як обrрунrованоі знаІПІям необхідностей природи «влади над нею і над нами самими•. 

(Ф.Еиrелю) Рооrлядаючи з цього боку діяльне відношення в його практично-духовній 
опозипіі, виявляємо, що коли праКПІКІІ здійснює панування людини над з о в н і щ н ь 

о ю природою, то досЯПІення розумної влади «над нами самими» перебуває в компетенції 

саме духовного початку. Він постає як засіб підкорення людині тієі природи, котра все

редині самоі людини; або ж способом людської (соціокультурної) організації природних 

сил - потреб, потягів, інстшnсrів тощо - в людині. Тому можна твердити, що 1) актуально 
наявний рівень суспільної п р а к т и к и характеризує м і р у с в о б о д и людини 

щодо з о в н і ш н ь о ї п р и р о д и, тоді як 2)існуючий рівень д у х о в н о с т і - як 

суспільства, так і індивіда визначає м і р у с в о б о д и людини стосовно її в н у т р і 
ш нь о і (біолоrічної) п р и р о д и. 

Усі перелічені моменти розкривають природу практично-духовної опозицїі як дуже 

яскраво вираженої, багатої протт111ежними рисами і найбільш напруженої (схильної до 
поляризаціІ) суперечності діяльної природи J\Юдини. Це дає право розглядати антитезу 
праrrичноrо і духовного початків як основну внутрішню суперечність людської сутності. 

Оrп, невmrорінна колізія Діла і Духа проювує історичний процес. З іншого боку, іх не
знищенна єдність, націленість на взаємопроникну інтеграцію виразно демонструє дію 
другого з01"Jну людської сутності - закону іррадіації духовності в практику, або ж про
никаючою опромінення практичної царини людського буrrя нездоланною аурою духовних 

смислів. Рухаючись у магнітному полі цієї суперечності, діяльність постає до краю дина
мічною, плиниою, схильною нести в собі моменти дисгармонії і поляризації протилежних 

початків - a:ai: до розриву і взаємного виrіснення. Проте, як уже йшлося в першій статrі 
даною ЦИЮІу (N.I 4 за 2017р. ц. журн.), похмурі прогнози художніх антиутопій - у масш
табвій nроекціі на історичну долю людства - виявляються, на щастя, нездійсненними. 
Тому що ніяпІи відособленим потугам - ані окремим як завгодно харизматичним лідерам, 
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ані класовим, нацю~шльно-л.ержавпнм, nарт11пшм та 111. групам, ні правлячим оерхівхаw 

то-п1дітарних режимtв - не судилось анулювати факт антро~осоціоrенезу, що відбувся. 1 
11щкннуrи людство до бездуховних, тобто долюдськ1~х форм ~снування: атрибути людськоІ 
сутності виявляють себе невикорінними. Вихідний nункт і також іманентний спосіб люд
ського буття, діяльність, постає nроцесон саморозюпку, а не саморуйнуваm~я; - і qерез 
те жодна з її однобоких і ш:рскручених форм не може стати в и з н ач а л ь н о ю і під
мінити собою в с ю діяльність. 

Характер розв'язання колізії практики і духовності, основної суперечності люд
ської cyri, відіграє першочергову роль: чим ясніше вш1.ВJ1яє вона себе і чи.111 rармонійніше 
розв'язується в конкретній людській діяльності, т~1м більш адекватною щодо сутності 
людини являє себе ця діяльність. 

Дієва участь духовного початку - це те, робить будь-яку самореалізацію людини 

справді людською. Наявні.сть духовного фактора в урівноваженій єдності з nрактИЧІпn.1 
стає у певному сенсі r а р а н т і є ю сутнісно будівничого, вужче - культуротворчоrо 
характеру конкретнІLх форм людського буття. Ті діяльності, котрі пригнічують, сковують 
і r.1JІьмують вільне розrортаШІЯ сутнісних сил, - тою чи іншою мірою виявляють себе як 
неадекватні, застійні, в rранично1,,rу прояві - спрямовані в глухий куr види людської ді

мьності. Картина історичної практики, зокрема тоталітарних режимів, дає неймовірно 
яскраві зразюt саме таких глухих кутів. У цьому сенсі всі однобокі й хибні, тупикові форми 
самореалізації зводяться (або тяжіють) до двох абстрактно-заrальНІL" (і всесвітньо-історич
них) форм викривлеш~я людської суті, що їх можна познач1rти як б е з дух о в н и й n 
р а к т и ц и з м і н е п р а к т и ч н у д у х о в н і с т ь. 

У філософсько-к.ультуролоrічній класиці можна зустріти вражаючі приклади і фік
суваю~я, і некритичної абсолютизацfі таких однобоких різновидів ДЇЯЛЬJІО(,'Ті. Тах, в одно

му з найрезонансніших творів початку минулого століття читаємо: «Цjла нескінченність 

відділяє людину, що живе в істинному сенсі слова, - селянина і воїна, державного діяча, 

полководця, світського чоловіка, купця, - словом, кожного, хто бажає збагачуватись і по

велівати, панувати й воювати, взагd.Лі зважитись на вчинок., - орrанізаrора і підприємця, 

авантюриста, рубаку і гравця, - від «духовної" людини, від святого, свящеЮІослужиrеля, 
в•rеноrо, ідеаліста або ж ідеолога·, незалежно від тоrо, чи був він призначений до цього 

сwюю свого мислення чи недостатньою повнокровністю ... (6, с.20) 
Проте нині, спираючись на досвід століття, що минуло, можна твердити з великою 

певністю, що яскраве узагальнення О.Шпенглера, непохитно переконаного в цихлічному 

розвитку світових культур, в свою чергу, мало історично обмежений характер, як і вся його 

грандіозна концептуальна. побудова. Нині маємо приклади «організаторів» і <•авантюрис

тів•>, чиї намагання лопались, як мильні бульбашки, щоправда, часом страшні і криваві, а 
також «учених,, та «ідеоло1ів», чиї вчення потрясали світ - у буквальному, а не метафорич

ному сенсі, нехай і з вельми проблематичними наслідками. Рідше зустрічаємо постаті гар
монійних і конструктивних, широко мислячих і духовно наснажених прагматиків з ясним 

поrJ~ядом у майбуття. Таким був серед поліntків американський реформатор Ф.Д.Рузвельт, 
серед діячів (саме ді я чі в) культурної сфери - це, безумовно, А.Швейцер. 

Так чи інакше, будь-яка конкретна діяльність людини тим більш с в о б од на (сут

тєва), чим більшою мірою вона сприяє загальнолюдській свободі. Якшо порівняти процес 
історії з бе'.ІКінечним потоком, то будь-яке конкретне діяння в його річищі буде тою мірою 

відповідати загаш.ній природі потоку, якою воно сnрияпше посиленню його потужності, 

поглибленню річища. Якшо ж людські діла подібні не до живої води, що вільно рухається, 

а до сміття і nоЮІдЬк:ів, котрі воліють замулити річище і загатити течію, чи то нагадують 

піну на її поверхні; якщо вони, відхиляючись від річища, утворюють затони з гнилою сто

ячою водою, - то вони втрачають право зватися людськими, і потік історії, яких би зусиль 
це не вартувало, зносить їх 1реппою безслідно. 

Розуміння історії як царини людського духа являє собою воістину глибинний нерв і 
становий хребет історіософських досліджень К.Ясnерса. Виразним терміном «одухотво
рення» позначено історичну «вісь» загальнолюдської культури, якою мислиrель вважав 

«осьову добу» - період з VIII по ПІ ст. до н. е. Історія у К.Ясnерса - це структ)lюваиий і 
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спадкоємшm, пронпкнуrий внутрішньою єдністю насип культуротnорчої діяльності люд

ства. Вона вrілює в собі с<1мопородження свободи т<1 її внутрішнього рушія - екзш;тенцїі. 

,,В історії ми бачимо в собі носіїв свободи, серйозного рішення і нсза:1сжності від усьоrо 
світу, бачимо в собі екзистеJЩію, ;iyx. В історії нас цікавить те, що не може цікавити нас 
у природі, - таєМІшчість стрибків у ш1рстві свободи і те, нк бутт~1 відкривається людській 
свідомості.» (8, с.249) І в іtПJІому місці: «Історія 11ерствор1u1а людину в таку істоту, що 

праmе вийrи за свої межі. Тільки в історії ставить вона перед собою спою високу задачу. 

Ніхто не знає, куди вона її приведе .... Тільки в історії формується те, чим людина є по 
cyri.» (8,с.73) І разом з тим, історія - це велике шпання, Про те, чи є вона - історія -
лшпень короткою МИТТЮ між двома «неісторичними існуванпямн,,; перше було існуванням 

природним, друге стає існуванням технічним; - чи то вона являє собою істинний прорив 
rлибиюmх і невичерпних мож.шшостсй людства? 

Кожен народ має давати свою неповторну, часом карколомно непередбачувану і дІlЯ 

баrатьох несподівану відповідь. На рубежі ХХ і ХХІ століть, у нашому сьогоденні і в 

персnе.кrиві на майбуrнє формує цю відповідь український н<1род. Провідна ідея глибокої 
сучасної праці з історії України - і разом з тим також із філософії історії - поляшє в тому, 

що духовний фапор буває далеко не останнім, а часом виходить чи не на перше місце 

в процесах «націоrенези». До переліку ознак нації відносять, як правило, п'~пь основних 

об'єк:тивних: чинників: територія, держава (чи схожий політичний статус), мова, культура 

та історія. Однах нерідко першочергової ролі набувають фактори суб'єктивні, тобто « ... 
усвідомлеІDІЯ окремими людьми належності до певного колективного цілоrо і воля до його 

підтрm.пси, віра у спільну долю, почуття солідарності зі «своїми», тобто все, що можна уза

rальниrи понятrяи «національна свідомість».(4,с.57) Складні комплекси ознак і відміннос
тей в історичній долі етнічних і політичних націй на шляху до утвердження ,,повномасш

табної• (державної) нації приводить часом « ... до формування спільнот, суттєвим 'ІИННИКОМ 
єдності яких було те, що кожна людина свідо~.ю ідентифікувала себе як громадянина кон
кретної держави.• (4,с.58) Саме туr, на рівні суб'єктивної волі і духовІШХ і.J.mульсів, - як 

стадо очевидним у світлі подій останніх років - кореняться витоки долі сучасної України. 

Варю знову звернуmсь до К.Ясперса: «Із мороку майбутнього, його загроз, його безодні 
все иаполеrпивіше лунає :.1а1<лmс ліяти, поки ще є час .... Роб~пи в сучасності те, що є іс
ТИННЮІ, - єдине, безумовно, що мені належить робиrи.,. (7, с.416) 

У нашому rлобалізованому і комп'ютеризованому, високотехнологічному і гостро 
проблемному, непередбачуваному і непевному, у нашому «гібридному» сучасному світі 
непомітно, але неухильно визрівають обнадійливі тенденції до поєднання і ·зрештою гар

моніі духовно опроміненої пракrики з практично оснащеною духовністю, що уможливить 

реальне існування світу приццешнього на реальних засадах свободи· і гуманізму. Так про
являє себе дія закону іррадіації духовності у сферу практики - проникаючого опромінен
ня щсиву прак:rичної діяльності людства нездоланними духовними сенсами. Механізмом 
функціонування цього другого закону людської сутності постає цілком неодміюшй ДІІЯ 
суспJльства і особистості процес неминучої ієрархізації цінностей, що стане предметом 
розгл,щу в наступній статті. 
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Козачинська В.В. Абсраuії ідентичності: від н~Р<Іntву до патосу 
• ЗавгородНJІЯ О. Д. Об обьективнwх законах преде,1ьной субr,ективности. СтР"ЬІf mpєmwr. ,'{v.ж08-

нtН:mь и практика: действие за,.-она иррадиации 
В третьей стшпье tJашю;_,о цuІ\..1а антор, опираясь на uс.."(одное тоJ11t.:онание кп.нцепта «духовности» 

(]017 і" No 4 наст. журн.), а1<це11тирует предельно всеобщий хар,жтер :,то,о начJІІО человеческой сущ
ности, киторое иеводtоJІСНО отожіJествить пи с сизнание.1-1, ни с ,иобой другой соцuальн.о-11сtL"'tологической 

хар,жтеристикой человека. Поуро,тю у11иверсальности еди11ствеІ/но сор111ш!рІ/ой ,1 соотносительной по 
отношепию к об.,1асти чедовеческого духа вЬІступает сфера «практики•. В 'Jmoй "ротиворечивой, 110 аб
солютно 11еискорен1шой и11теграции практики и духов11ост11 прояеляет себя втор,'й закон че10веческой 
суЩІІости - закон пррадиашш духовностп в пракnпсу или же проникающего облуч<'НUJІ сферЬІ практики 
аурой др:овн,,1х с.1tЬ1слое. Своеобразно обнаруж11вает себя зтот процесс также в исrпорической судьбе со
вре.11е11ной УкраuнЬІ, 

К1ючевь,е е,wва. Свобода, духовность, практика, деятельная еущность челов,ка, средство и с<Lwо
цель, субьект-обьектное отношение. ценности - общt1человеческие и национальньtе. 

Zavgorod,iya O.D. 11re objective laws о/ utmost subjectivity, аrєп 't they? Тhе third article. 11re spiritrtality 
and practice: the action of the /aw of irradiation 

/11 the third article of this сусІе the authoress, with SІІpport of th~ initial interprєtation of the concept 
"spirilua/ity ", acce,rtuated 1/,е extrєme generality of this origin, which сап 't Ье identified with consciousness 
or another socia/ psycholo11icul characteristic. Тhе spherє of practice comes j'orward ,fS оп/у correlative and 
commensur11te to the urea of hитш1 spirit іп its unn•ersality. Тhе second /aw o.f human essence mllnifest іп this 
contradicto,y, but abso/ute(v ineradicable integrafion. Тhut is Іаw of іпаdіаtіоп of spirifuality іпІо practice, or 
ап il/11mination of practice spherє Ьу tlie rays о/ spiritual senses. This process іп origina/ /Nay rєi•ea/s іп historical 
fate of modem Ukraine as we/1. 

Кеу words: frєedom. spirituality. practice, aclivity as а hитап essence. теап - ап /ІІd і11 itself, s11bject and 
object relation, паtіопаІ vlllиes, соттоп /о а/І mankind values. 

Козачинська В.В., доктор' філософсм:и.х наук, 

завідувач кафедри соціології та суспі,,ьни.х наук, 

Акаде.мія прш,і, соціальних· відносин і туризму, 

(Київ, Україна) 

АБЕРАЦІІ ІДЕНТИЧНОСТІ: ВІД НАРАТИВУ ДО ПАТОСУ 

Стаття відтворює грані концептуального зсуву в новітніх фено.wенологічних дос-,ідже11ннх суб 'єА·mа 
й ідентичності. ІІроана.,Jізовано тлwість аберацій суб'єктивності як самості, що ~изначаєт~ся етич~и,,, 
акто,ч волі «спро.чожного суб'єюпа» (П.Рікер), множuнною ідентичністю «Я-іде,'1» (С.Шов є), до б,льш 
пізні'<: феноменологічних візій (М.Лнрі, А.Мальдіне), в яких впадає в око проліфеі'_ація фе110,ченологічних 
обишріе у «патичні» структури афективності як підстави дражливо набутого осі&ного досв,ду, що перед
бачає втрату й відновлення сwtоідентичності самості. При цьо.Іfу досвід Іншого є ,1нтологічно засадничим 
для П конституювання. 

КлюІ/ові слова: ідентwтість, са.чість, 11аратив, Інший, патос. 

Пиrання про те, що визначає людську осібність, Я, самість, доте'пер наражається на 
невичерпну глибину. Якщо ДІІЯ Сократа стму осібну винятковість JІЮД11ни визначає її 
внутрішній «геній,, - даймон, то сучасні прихильники r'юмовоrо ске:псису щодо устале
ності людської іденrичності узагалі зрушують демаркаційні rрані евсJЛюційноrо розвою . 
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