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Духовність як універсальна філософська категорія

У  статті  розглядаються  проблеми  духовності  як  необхідної  умови

соціалізації  людини та вимірів  людського буття.  Розкривається сутність

людини як об’єкта філософського аналізу.  Особлива увага звертається на

роль цінностей в житті людини та суспільства. Аналізується суспільство і

становище  людини  в  ньому,  виховання  нової  людини  через  самопізнання.

Розглядається  духовний  світ людини  –  її  почуття,  духовні  орієнтації  та

світогляд.

Розуміння  духовності  має  у  філософії  фундаментальне  значення,

відіграє  визначну  роль  у  ключових  проблемах:  людина,  її  місце  та

призначення у суспільстві. Без розкриття змісту цього поняття неможливо

осягнути сутність духовного життя людини та суспільства.

Ключові слова: духовність, буття, людина, особистість, суспільство,

свідомість,  культурні  цінності,  потреби,  моральні  норми,  соціалізація,

самопізнання.

Харченко Л.Н.

Духовность как уневерсальная философская категория 

В  статье  раскрываются  проблемы  духовности  как  необходимого

условия  социализации  человека  и  измирения  человеческого  бытия.

Роскрывается  сутность  человека  как  обекта  философского  анализа.

Особенное  внимание  обращается  на  роль  ценностей  в  жизни  человека  и

общества.  Анализируется  общество и  место  человека  в  нем,  воспитание

ногого  человека  сквозь  самопознание.  Росматривается  духовный  мир

человека – его чувства, духовные ориентации и мировоззрение.
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Kharchenko Larisa

Spirituality as the universal philosophical category

In the article the problem of spirituality as a necessary condition of human

socialization and dimensions of human existence are examined. It is revised the

essence of a person as an object of philosophical analysis. Particular attention is

paid to the role of values in human life and society. It is analyzed the society and

the situation of human in it, the education of new human through self-knowledge.

It is considered the spiritual world of a human – his sense, spiritual guidance and

outlook.

The  understanding  of  spirituality  has  the  fundamental  meaning  in

philosophy,  plays  an  important  role  in  key  issues:  the  human,  his  place  and

purpose in society.  It  is  impossible to grasp the essence of  spiritual  life  of the

human and the society without disclosing the content of this notion.

The  problems  of  dimensions  of  human  life  in  society  determine  the

development of social philosophy that examines society in its continuous historical

development,  analyzing  the  structure  of  social  systems,  social  institutions  and

social values. Its task is to study human nature and its changes in the course of

history, which is an important basis for discussion, the  consideration of various

aspects  of  human  existence  –  the  most  actual  and  fundamental  problem  of

philosophical knowledge.

The social and philosophical understanding of the human is considered in it

a  spiritual,  intelligent  and  active  being,  which  are  inherent  in  religious  faith,

values,  memories  of  the  past  and  hope  for  the  future,  a  sense  of  humor,  his

experience of mortality.

It is known that moral principles and norms originate with the formation of

the person as a social being. The process of formation of morality,  the idea of
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good,  duty,  conscience,  responsibility  and  other  moral  categories  for  their

formation and development underwent significant changes due to the peculiarities

of a particular historical era and the dominant social and philosophical currents.

The formation of the human as a social being was based on the assimilation

of understanding by him some values which developed by mankind throughout

all history – the language, the ways of life, the ability to use tools, some various

cultural traditions. The social conditioning of the human needs no proof, because

the human can act as a product of a certain age, a certain society, and the result, a

kind of embodiment of all previous human history. Its versatility and uniqueness,

the ability to self-determination, free and creative activity determines the nature of

the interaction with the surrounding reality.

The process of globalization increasingly inserts its changes in the modern

world, changing the social consciousness and the social nature of human’s vital

activity. The revolution in the field of the media, which led to an increase in the

speed of information sharing, decision making, the dynamic of economic, cultural

and  political  phenomena,  identified  these  new  qualities  as  independence  and

determination. The necessity to navigate quickly in the changing media space, the

ability to analyze quickly, to make decisions and to facilitate their implementation

are becoming increasingly the features of the new dimensions of the human life.

The contradictions between the individual and the society, which became a

powerful incentive of cultural, technological and social progress, had reflected in

the specifics of individual and social consciousness. Like the adaptive functions at

the level of biological evolution, the individual and the collective components of

historical  development  of  consciousness  come  in  complex  and  dynamic

relationship that is essential to the processes of self-support and the balance of the

society.

Spirituality  as  a  universal  philosophical  category  was  always  in  the

spotlight  not  only  professional  philosophers,  but  also  writers  –  the  masters  of

words  and  thoughts.  The  latter,  indisputably,  supplemented,  extended  and

deepened  the  understanding  and  the  experience  of  spirituality,  its  static  and
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dialectic. The spirituality was the basis, a solid foundation, a kind of quintessence

of his artistic and philosophical outlook in every great philosopher, writer classic.

Therefore,  since  ancient  times  most  philosophers  thoroughly  realized  that  the

major philosophical problem is the problem of the human, and his concern about

himself and others is the key to their well-being.

Keywords:  spirituality,  existence,  human,  person,  society,  consciousness,

cultural values, needs, moral standards, socialization, self-knowledge.

Постановка  проблеми. Філософське  осмислення  духовності  як

необхідної умови соціалізації людини та вимірів цінностей людського буття

зумовлене  потребою  наукового  аналізу  їх  ролі  в  період  трансформації

інформаційного  суспільства.  Цінності  в  житті  суспільства  виступають

соціально-значимими  орієнтирами  діяльності  суб’єктів,  одним  із  факторів

розгортання політичної історії. Цінності становлять фундамент культури, яка

визначається через систему цінностей та ідей, що слугують для регулювання

поведінки членів даного соціуму.

Формування  ціннісних  орієнтацій  –  складова  частина  соціалізації

людини,  процесів  виховання  і  самовиховання  особистості.  Відповідно  до

ієрархії цінностей складається й ієрархія ціннісних орієнтацій особистості.

Серед них – орієнтації на самоствердження, самореалізацію, самодіяльність

людини.

Актуальність  теми. Розуміння  духовності  має  у  філософії

фундаментальне  значення,  відіграє  визначну  роль  у  ключових  проблемах:

людина,  її  місце та призначення у суспільстві.  Без  розкриття змісту цього

поняття  неможливо  осягнути  сутність  духовного  життя  людини  та

суспільства.

Проблеми вимірів людського життя в суспільстві визначають розвиток

соціальної  філософії,  яка  досліджує  суспільство  в  його  постійному

історичному  розвитку,  аналізуючи  структури  соціальних  систем,  соціальні

інститути  та  соціальні  цінності.  До  її  завдань  входить  вивчення  природи
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людини та її змін у ході історії, що становить важливе підґрунтя для дискусій,

обговорень  різних  аспектів  буття  людини  –  найбільш  актуальної  і

фундаментальної проблеми філософського знання.

Соціально-філософське  осмислення  людини  вбачає  у  ній  духовну,

розумну й діяльну істоту, якій притаманні релігійна віра, ціннісні орієнтації,

пам’ять про минуле і надія на майбутнє, почуття гумору, переживання своєї

смертності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження духовності як

необхідної  умови соціалізації  людини та ролі цінностей в житті  людини й

суспільства  є  предметом  соціально-філософських  пошуків  з  часів

Стародавньої  Греції  і  Риму.  Сократ,  Платон,  Аристотель,  Демокрит

започаткували  етико-раціоналістичне  пояснення  особистості  у  світі

соціальних  процесів.  Середньовічні  філософи  Аврелій  Августин,  Василій

Великий,  Григорій  Нісський  розглядали  життя  людини  крізь  призму

«божественної сутності».

Соціально-філософські  пошуки  доби  Відродження  суперечили

теологічній  традиції  ,  вони  поставили  в  центр  уваги  людину  як  творця

власного  світу,  щастя.  Ця  тенденція  простежується  у  працях  Нікколо

Макіавеллі, Томаса Мора, Томазо Кампанелли та ін.

Українська  філософська  традиція  висвітлення  питань,  пов’язаних  з

розвитком  духовності  та  філософських  вимірів  людського  буття,

презентована  дослідженнями  Б.Головко,  О.Гордієнко,  М.Кашуби,

С.Кримського,  Л.Левчук,  В.Ляха,  В.Малахова,  В.Нічик,  М.Поповича,

Л.Ситниченко,  В.Табачковського,  І.Романова,  Н.Хамітова,  В.Шинкарука,

В.Ярошовця та ін.

Мета  статті –  дослідження  духовності  як  необхідної  умови

соціалізації людини та ролі цінностей в житті людини й суспільства.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що моральні принципи та норми

зароджуються  разом  з  становленням  самої  людини  як  суспільної  істоти.

Процеси формування моральності,  уявлення про добро,  обов’язок,  совість,
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відповідальність  та  інші  моральні  категорії  упродовж свого  становлення  і

розвитку зазнавали суттєвих змін, зумовлених особливостями тієї чи іншої

історичної епохи та домінуючими соціально-філософськими течіями.

Становлення  людини  як  соціальної  істоти  відбувалося  на  основі

засвоєння  нею  цінностей,  вироблених  людством  упродовж  усієї  історії,  –

мови,  способів  діяльності,  вміння  використовувати  знаряддя  праці,

різноманітних  культурних  традицій.  Соціальна  обумовленість  людини  не

потребує  доведення,  адже  людина  може  виступати  як  продуктом  певної

епохи,  певного  суспільства,  так  і  результатом,  своєрідним  втіленням  усієї

попередньої історії людства. Її універсальність та унікальність, здатність до

самовизначення, вільної й творчої діяльності  визначає характер взаємодії  з

оточуючою дійсністю.

На кожному етапі розвитку історії сутність людини у тій чи іншій мірі

набуває  нових форм і  смислових значень.  Людина та  її  життєві  орієнтири

розглядаються у різних координатах.

Процес глобалізації все більше вносить свої корективи у сучасний світ,

змінюючи  свідомість  та  соціальний  характер  життєдіяльності  людини.

Революція  у  галузі  засобів  масової  комунікації,  що  зумовила  збільшення

швидкості  обміну  інформацією,  прийняття  рішень,  динаміку  економічних,

культурних  та  політичних  явищ,  визначила  такі  нові  якості  людини,  як

самостійність  і  рішучість.  Необхідність  оперативно  орієнтуватися  у

мінливому  інформаційному  просторі,  здатність  швидко  аналізувати,

приймати  рішення та  сприяти їх  втіленню дедалі  більше стають ознаками

нових вимірів людського життя.

Суперечності між індивідом та соціумом, які стали потужним стимулом

культурного, технічного і соціального прогресу, знайшли своє відображення у

специфіці  розвитку  індивідуальної  та  суспільної  свідомості.  Подібно  до

адаптивних  функцій  на  рівні  біологічної  еволюції,  індивідуальна  та

колективна складові історичного розвитку свідомості вступають у складне й
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динамічне  співвідношення,  що  має  важливе  значення  для  процесів

саморегуляції та підтримки рівноваги самого соціуму.

Духовність як універсальна філософська категорія завжди перебувала в

центрі уваги не тільки професійних філософів, але й письменників – майстрів

слова та думки. Останні,  безперечно,  доповнили,  поглибили та розширили

розуміння  і  переживання  духовності,  її  статичність  і  діалектичність.  У

кожного великого філософа, письменника-класика духовність була основою,

міцним  фундаментом,  своєрідною  квінтесенцією  його  художнього  і

філософського  світогляду.  Тому  вже  з  давніх-давен  більшість  філософів

ґрунтовно  усвідомлювали,  що  однією  з  найважливіших  філософських

проблем є  проблема  людини,  а  її  турбота  про себе  та  інших є  запорукою

їхнього благополуччя.

Всім  добре  відомо,  що  духовність  домінує  в  моральному  вимірі

людської життєдіяльності, є джерелом доброчесностей людини і, відповідно,

її  сутнісною  характеристикою.  У  яких  складних  колізіях  вона  б  не

перебувала, людина повинна поборювати зло і утверджувати добро.

Духовний світ людини – це її почуття, духовні орієнтації та світогляд.

Він не існує поза духовним життям суспільства і разом з тим виходить за його

межі.  Філософська  традиція  позначила  духовний  світ  людини  терміном

«мікрокосмос»,  обґрунтувала  його  таку  саму  гігантську  безмежність,  як  і

безмежність макрокосмосу – життя Природи як Всесвіту [Горський, 2001].

Одним із вимірів духовності є гуманізм – гуманізм оптимістичний. У

яких би складних ситуаціях не була людина, людське начало у ній завжди

перемагає.  Воно передбачає  в  першу чергу любов  до життя,  і  не  пасивну

любов,  але  любов  конструктивну,  добру,  розумну,  життєдайну,  яку  слід

постійно виборювати [Горський, 1993: с. 87].

Важливе  значення  для  виховання  дитини  має  також  релігійна

свідомість,  вона  стримує  її  від  негідних  вчинків,  вселяє  віру  у  добро  і

справедливість, рятує від життєвих небезпек, вдосконалює як особистість. 
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Релігія,  як  правило,  є  одним із  атрибутів  людської  екзистенції.  Вона

супроводжує людину впродовж усього життя. У релігії вона знаходить спокій

і  розраду,  віру  і  надію  на  краще.  Тому  релігійність  є  однією  з  основних

категорій антропологізму у духовній спадщині людства.

У  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  етична  проблематика

викликала  жвавий  інтерес.  Ця  тенденція  була  характерна  для  всієї

європейської філософії. Саме у другій половині ХІХ ст. мислителі поступово

усвідомили,  що ідеали Просвітництва виявилися нездатними задовольнити

запити  внутрішньої  природи  людини,  потреби  розвитку  її  «Я»,  її  духу.

Раціоналістичний  спосіб  пояснення  людини  і  світу  поступово  змінився

спробами  опиратися  на  почуття,  вірування,  духовність,  а  не  на  зовнішні

чинники.  Звідси  –  пошуки  нової  філософії  для  подолання  крайнощів

раціоналізму.  Складне  життя  почуттів,  яке  не  піддається  аналізу

абстрактними  принципами  розуму,  засвідчило  світоглядну  кризу.  Визріла

потреба побудови нового світогляду на моральних засадах [Горський, 2001: с.

105].

Гуманізм  не  є  абстрактною  проповіддю  сентиментальної  любові  до

людей взагалі, він активно обстоює людську гідність. Виходячи з принципу,

що основним капіталом і цінністю є сама людина, гуманізм вимагає боротьби

проти соціального і духовного гноблення людей. Безперечно, література – та

галузь  духовної  діяльності,  для  якої  проблема  людини  і  людяності  є

найважливішою.

Адже  духовне  життя  особистості  обіймає  всю  «конструкцію»

людського  світопорядку,  постаючи  як  своєрідна  внутрішня  дійсність.

Духовний  світ  є  для  особистості  немов  би  власним  Всесвітом,  духовним

планетарієм, що в нім можна моделювати будь-які варіанти світопорядку й

свого життя у ньому.

Відома  теза  про  те,  що  людина  народжується  двічі:  один  раз  як

біологічна  істота,  другий  раз  як  особистість.  На  нашу  думку,  людина

народжується і третій раз, а саме: коли до неї приходить духовне прозріння.
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Власне  у  ставленні  до  світу  людина  реалізує  свої  потенційні  можливості,

розкриває  через  активне  начало  свою  сутність,  пізнає  себе  та  оточуючу

дійсність, накладає на якусь її  частину слід і  значущість своєї діяльності і

буття,  засвідчує себе в ній як істоту,  причетну до культурного буття,  доля

якого, до певної міри, визначається також її активністю [Горський,  2001: с.

175].

Про духовні цінності ми говоримо тоді,  коли з’ясовуємо, заради чого

здійснюється діяльність людини або в чому полягає сенс досягнення тих чи

інших  цілей,  прагнень,  намірів.  Сфера  духовних  цінностей  охоплює  сенс

життя,  милосердя,  справедливість,  чесність,  толерантність,  любов,  добро

тощо, тобто сенс вищих моральних категорій. А якщо так, то людина завжди

усвідомлює свої  духовні  цінності  на  противагу  різного  роду особистісним

смислам, котрі не завжди мають усвідомлений характер.

Бувають миті,  коли людина починає сумніватися в правильності  того

життя, яким живе. Сповнена всіляких піднесених ідей, симпатій і антипатій,

любові й ненависті, патріотизму і різних звичок, вона раптом почуває себе

спустошеною, втрачає і думки, і бажання, і переконання. Усе значиме раніше

стає байдужим. Речі, заради яких людина готова була на значні жертви, тепер

уявляються  їй  надуманими,  безглуздими,  а  то  й  смішними.  З  розпачем

людина раптом виявляє  штучний і  ілюзорний характер звичних настроїв  і

слів. Це саме і є той момент, коли людина перебуває в стані пошуків свого

«я», своєї індивідуальності.

Власне  відмінною  особливістю  практично-духовного  освоєння  світу

людиною є максимальна «об’єднаність» у нім родового, загальнозначущого,

надіндивідуального  та  індивідуально-особистісного.  Досліджуючи  цю

«об’єднаність», доводиться відійти від уявлень про безумовне переважання

суспільно-родового у людській сутності. Бо ж тут має місце певна рівновага:

суспільне  є  визначальним  тією  мірою,  якою  вона  «витримує  напругу»

самоцінності особистісного. Практично-духовне освоєння світу є передусім

здатністю  до  екзистенційно-персональної  «селекції»  загальнозначущого.
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Отже, все «особисте» є зрештою практичною спробою суспільного на його

людську спроможність.

Найважливіша  передумова  такого  статусу  особистісного  –  вже

згадувана універсальність, пов’язана з феноменом духовності. Адже духовне

життя  особистості  охоплює  всю  «конструкцію»  людського  світопорядку,

постаючи  як  своєрідна  внутрішня  дійсність.  «Духовний  світ  є  для

особистості  немов би власним Всесвітом, духовним планетарієм, що в нім

можна  моделювати  будь-які  варіанти  світопорядку  й  свого  життя  у  нім»

[Захара, 1998: с. 64].

Духовність, як і світогляд, поглиблюється, розширюється, збагачується,

піддається  випробовуванням.  Багатогранне  людське  життя  стає  своєрідним

тестом на духовність.  Віра – це єдине, що врятує людину у цих складних

здавалося  б  безнадійних  колізіях  життя.  Але  врятуватися  вірою  людям

заважають різні обставини життя, а надія на краще, спокійне, заможне життя

виявилася мало здійсненою.

Загальновідомо,  що  людина  плекаючи  духовність,  дотримуючись

головних  її  засад,  буде  щасливою.  Однак,  різні  об’єктивні  обставини,

особиста доля можуть звести нанівець усі старання людини жити заможним

щасливим життям.

Для  неї  –  це  жива  життєдайна  сила,  це  мрія,  це  надія  на  заможне,

щасливе життя, що виявилися маревом. Бідність, злидні та навіть  мрія про

землю, що на коротку мить перетворилася у життя і зникла, не зламали жінку,

не зробили її бездушною.

Життя у духовному світі безмежно розширює простір, час і обставини

особистого  буття,  робить  особистість  буквально  всюдисущою,  вважає

В.Табачковський.  У  цьому  світі,  продовжує  він,  власне  життя  може

переживатися багато разів, чуже життя переживається як власне, можливе й

навіть неможливе тут набуває плоті як начебто це було саме життя [Грицак,

1996: с. 197].
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Однак,  випробовуючи  свою  духовність,  людина  має  змогу  себе

перемогти.  Страждання  робить  людину  кращою  тоді,  коли  вона  відчує

потребу і обов’язок допомоги «ближньому» і відповідно самому собі. Адже

разом легше подолати усі негаразди життя і не тільки роздумувати, але діяти

заради поступу.

Сама духовність дається людині як початковий дар від природи, але цей

дар  потрібно  постійно  розвивати,  збагачувати.  Життя  людини  сповнене

несподіванок, які інколи становлять тест на добро, любов, красу, відкритість.

І  якою не була б людина,  як би не складались її  життєві  обставини,  вона

завжди буде розуміти, що запорукою душевного спокою, особистого щастя є

її  духовне життя.  Впродовж усього життя духовність  наповнюється  новим

змістом і стає своєрідною універсалією, яку людина може краще відчувати,

ніж розуміти і яка є необхідною умовою її соціалізації.

Важливу  роль  у  плеканні  духовності  відводиться  релігії.  Вона

тлумачиться, як такий зв'язок людини з Богом, який базується в першу чергу

на розумі, раціональності,  а  не на раз і  на завжди встановлених правилах,

законах чи канонах. Якщо дії, вчинки, думки людей спрямовані на їхнє добро

і щастя, то вони оцінюються як богоугодні, а не гріховні, навіть якщо вони

суперечать церковним заповідям. Кожний конкретний випадок має глибоко

осмислюватись і тоді робиться висновок, чи людина чинить правильно або

неправильно, відповідають її вчинки заповідям божим чи ні. Відкритість до

трансцедентного,  любов  до  Бога-людинолюбця,  любов  до  людини,  до

природи є запорукою духовності [Попович, 1999: с. 528].

Висновки. У процесі  соціалізації  людини відбувається формування її

внутрішнього  світу,  ціннісно-смислових  вимірів  буття.  Відтак,  постає

питання духовності, що виражає теоретико-пізнавальну, художньо-творчу та

морально-аксіологічну активність людини.

Отже,  соціальні  виміри  духовності  визначають  розуміння  та

специфічне ставлення індивіда до буття в цілому, перш за все до соціального

буття,  включення  суб’єкта  в  систему  природних  та  соціальних  стосунків,
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відповідність поведінки суб’єкта загальноприйнятим моральним нормам. Ці

соціальні складові духовності розкривають співвідношення інтересів соціуму,

соціальної  групи  та  конкретного  суб’єкта.  Індивідуальна  духовність  –  це

система  взаємозв’язків,  що  визначають  комплекс  знань  та  духовного

ставлення  людини  до  себе,  соціуму,  оточуючої  дійсності.  Суспільна

духовність  –  це  духовне  життя  соціокультурної  групи,  в  процесі  якого

формуються, підтримуються та функціонують основні елементи духовності

індивідів.  Її  можна  уявити  як  соціальний  простір,  ноосферу,  в  якій

функціонує індивідуальна духовність.
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