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Анотація. У  статті  проаналізовано  концептуальні  особливості

духовної цілісності особистості як основи буття людини, її самореалізації

та творчої діяльності. Розглядається проблема сутності духовного життя

людини  та  суспільства.  Людина,  як  вважає  Сковорода,  є  роздвоєною

істотою, яка може бути дуже шляхетною, здатною на велику любов, але

також здатна низько  падати і  бути дуже жорстокою.  Звідси величезна

роль  і  значення  виховання,  головною  метою  якого  є  показати  людині  як

стати духовно цілісною особистістю. Завдяки цілісності серця людина стає

результатом того, що вона думає, того, що говорить, і того, що робить.

Особлива увага звертається на  процеси переосмислення феномену людини,

передусім  у  аспекті  інтеграції  духовного  та  соціального Розкрито

філософські  погляди  українського  філософа,  що  проявляються  у  свободі

самовираження, в пошуках щастя, істини і пізнанні самого себе.

Ключові  слова: духовність,  духовні  цінності,  особистість,  буття

людини, пізнання, самопізнання, щастя, суспільство.

Аннотация. В  статье  проанализированы  концептуальные

особенности духовной целостности личности как основы бытия человека,

его самореализации и творческой деятельности. Рассматривается проблема

сущности  духовной  жизни  человека  и  общества.  Человек,  как  считает

Сковорода,  есть  раздвоенным  существом,  которое  может  быть  очень

благородным,  способным на  большую любовь,  но  также способный низко

падать  и  быть  очень  жестоким.  Отсюда  огромная  роль  и  значение



воспитания, главной целью которого является показать человеку как стать

духовно  целостной  личностью.  Благодаря  целостности  сердца  человек

становится результатом того, что он думает, того, что говорит, и того,

что  делает.  Особое  внимание  обращается  на  процессы  переосмысления

феномена  человека,  прежде  всего  в  аспекте  интеграции  духовного  и

социального  Раскрыто  философские  взгляды  украинского  философа,  что

проявляются  в  свободе  самовыражения,  в  поисках  счастья,  истины  и

познании самого себя.

Ключевые  слова: духовность,  духовные  ценности,  личность,  бытие

человека, познание, самопознание, счастье, общество.

Annotation.  The article  analyzes  the conceptual  features  of  the spiritual

integrity of the individual as the basis of human existence, its self-realization and

creative activity. The problem of the essence of the spiritual life of man and society

is considered. Man, according to Skovoroda, is a bifurcated creature, which can be

very noble, capable of great love, but is also capable of falling low and being very

cruel. Hence the enormous role and importance of education, the main purpose of

which is to show man how to become a spiritually integral person. Thanks to the

integrity of the heart, man becomes the result of what he thinks, what speaks, and

what  he does.  Particular  attention is  drawn to the processes of  rethinking the

phenomenon of man, especially in the aspect of integration of the spiritual and

social. The philosophical views of the Ukrainian philosopher, expressed in freedom

of expression, in search of happiness, truth and knowledge of oneself are revealed.
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Постановка  проблеми. 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.

Поняття «духовність» не є старожилом в суспільно-філософській думці.

Але його попередники - поняття «дух» і «душа» ведуть своє походження ще з

міфологічного світогляду. Поняття «дух – душа – духовність» відбивають хід

дослідження  духовної  складової  Універсуму:  характеризують  розширення

обріїв філософської рефлексії, концентрацію уваги не на суб’єктах духовності

(особистість, суспільство), а на процесах їх взаємодії.

Нині  у  філософській  думці  актуалізуються  процеси  переосмислення

феномену людини, передусім у аспекті інтеграції духовного та соціального.

Вирішення  цієї  проблеми  передбачає  звернення  до  ідей  видатного

українського  мислителя  Григорія  Сковороди,  котрі  здатні  багато  чого

прояснити у  сучасних пошуках гармонійного існування людини у соціумі.

Сковорода моделює ідеал людини, тільки не «людини-героя»,  для якої сенс

життя вимірюється матеріальними цінностями, а, навпаки, духовно багатої,

узгодженої з зовнішнім світом через «сродну працю».

Філософія Сковороди і її сучасна інтерпретація покликані відкрити нам

основи  духовної  цілісності  особистості.  Антитетичний  характер  філософії

Сковороди,  про який говорять дослідники його творчості,  означає  по суті,

діалектичність його позиції як філософа.

Актуальність  цієї  теми  зумовлюється  необхідністю  поглибленого

вивчення  філософських  аспектів  концепції  самопізнання  Г.Сковороди  для

обґрунтування  основоположних  принципів  і  засад  становлення  духовної

цілісності  та  самореалізації  творчої  особистості  в  умовах  інтенсивного

розвитку соціокультурного простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Література, присвячена цій

темі,  надзвичайно  чисельна  і  різноманітна.  Вона  охоплює  широке  коло

історичних та філософських проблем.

Розвиток філософської думки кінця ХVІ-ХVІІІ ст. проаналізований та

узагальнений  в  працях  В.Нічик  [4],  окремі  проблеми  глибоко  розглянуті



дослідниками Ю.Вільчинським, М.Кашубою, В.Литвиновим, І.Огородником,

М.Роговичем,  Я.Стратій,  Н.Мозговою,  Ю.Федівим  та  ін.  Ці  автори

визначають  характерні  риси  розвитку  теоретичного  мислення,  виявляють

закономірності становлення оригінальної філософської думки цього періоду,

розглядають  питання  братського  руху,  діяльність  мислителів  Києво-

Могилянської академії, дають обґрунтовану оцінку їх творчості, розкривають

її ідейний зв’язок з надбаннями західноєвропейської філософії, наголошуючи

на створенні вітчизняної філософської традиції.

У  сучасній  вітчизняній  філософії  розгорнуто  широке  дослідження

усього  спектру  філософських  проблем  сковородинознавства,  плідні  ідеї  у

вивченні яких обґрунтовують І.Бичко [1], І.Бойченко, Г.Волинка, Г.Горак [2],

В. Микитась, М.Попович [6], Є.Причепій, В.Табачковський та інші.

Мета  статті  - проаналізувати  концептуальні  особливості  духовної

цілісності  особистості  у  філософській  системі  Г.Сковороди  як  основи

особистісного буття людини.

Виклад  основного  матеріалу. Духовність  презентується  як

характеристика людини. Духовність являє собою конкретне життя людини,

інтелектуально-чуттєво-вольові  сили  якої  у  свідомо–конструктивній

реалізаційній  можливості  спрямовані  на  трансформацію,  перебудову  й

удосконалення як внутрішніх інтенцій особистості, так і зовнішніх обставин.

Складність  процесу  концептуалізації  поняття  «духовність»

пояснюється  багатовимірністю  і  багаторівневістю  феномену  і

плюралістичністю методологічних підходів щодо його розглядання.

Людина є невід’ємною частиною людської спільноти. Це означає, що

духовність  людини  плекається  в  суспільстві,  зовнішній  світ

опосередковується внутрішнім світом людини. Людина, в кінцевому рахунку,

має спільні із світом турботи і цілі. Духовність людини в такому контексті

постає як міра родового і індивідуального, що знаходить своє уособлення в

спрямованості життєдіяльності особистості.



Н.В.Хамітов вважає, що гармонізація духовності і душевності повертає

особистості цілісність – це процес персоналізації, який дозволяє особистості

увійти в дійсну внутрішню комунікацію зі світом інших особистостей [10].

Духовність,  на  думку  Г.І.Горак,  -  це  спалах  душі,  під  час  якого

здійснюється викид її духовності, що осідає в суспільному дусі, збагачує його

[2].

Основне спрямування філософії Г.Сковороди зводиться до дослідження

людини,  її  існування.  Науку  про  людину  та  її  щастя  він  вважав

найважливішою з-поміж усіх інших наук.

Суть  філософії  Григорія  Сковороди  зосереджена  довкола  поняття

«серця»  людини.  Сковорода  вважає,  що  поняття  «зовнішня  людини»

стосується  царини  почуттів  і  психологічного  життя  людини  з  її

інтелектуальною діяльністю включно.  Те,  що більшість  людей розуміє  під

внутрішнім життям, стосується діяльності нашого мозку, творчих здібностей,

які  полягають у здатності  аналітично й логічно мислити. Сковорода з цим

погоджується, але розглядає так звану внутрішню активність як щось дуже

поверхове і вторинне щодо того глибинного, що є в людині. А основне в ній –

духовність. Сферу свідомого духовного життя людини можна загалом назвати

«внутрішній світ».

При цьому можна виокремити дві сфери внутрішнього життя людини:

психологічну та кордо центричну. Під першою слід розуміти «поверхневу»

ділянку нашого духовного, інтелектуального, розумного життя, ділянку, що

перебуває на поверхні, на яку впливають соціальні умови буденного життя.

Другу,  тобто  кордоцентричну  сферу  внутрішнього  життя  Сковорода

характеризує  як  «глибинний» шар –  плідне духовне життя,  яке  існує  поза

безпосереднім психосоматичним досвідом і яке він називає «серцем». Це світ

божественного  серця,  світ  самозаглиблення,  єдиного  розуму,  універсальної

онтологічної свідомості.

Сковорода  примушує  нас  визнати,  що  серце  –  це  точка,  центр,

середина, індивідуальність, орієнтир людської душі, і воно ніде в просторі не



існує,  бо  не  має  специфічного  прояву,  і  водночас,  є  повсюди,  у  всьому

людському єстві. Якщо тіло є символом людського духу, то серце є виявом

людини  в  цілому.  Воно  означає  реальність,  яка  існувала  до  виникнення

відмінності між душею і тілом.

Отже, цілісна людина проявляє свій розум за допомогою тіла, а тіло - за

допомогою  розуму.  Адже  тіло  –  це  продовження  і  доповнення  розуму  і

навпаки. Де ж міститься серце? Воно – в усій людині. Серце – це загальне

онтологічне  буття  людини  [8].  Тобто,  серце  символізує  всю  істинність

людини, не відділяючи душу і тіло. Серце символізує вогонь, божественну

іскру в людині. Для Сковороди досконала, самодостатня людина – це вічна,

цілісна особистість, людина, в якої є серце, це кордоцентрична людина. Отже,

серце відображає цілісну людину.

Сковорода  надає  серцю  раціональності,  іноді  ототожнюючи  думку  і

серце.  Серце,  на  думку  мислителя,  є  раціональною основою когнітивного

мислення і людської думки. Отже, серце – це першоелемент знання, і воно

дає нам це знання відразу безпосередньо, не залучаючи логічне мислення і

понятійний  апарат.  Серце  пізнає  через  любов  [8].  Таким  чином,  серце

найпридатніше  за  будь-яку  іншу  частину  людського  тіла  для  того,  щоб

прокласти шлях до розуміння духовної цілісності особистості.

Як правило, поняття «духовність» можна окреслити через рівень знань,

освіченість, етико-моральну систему співвідношень людини як особистості

та  її  ставлення  до  соціальної  реальності.  Пізнання  структури  духовності

розкриває  важливий  аспект  подальшого  розвитку  людства.  Конфронтація

духовного минулого з соціальними вимірами сучасного життя призводить до

духовного зубожіння й гальмує соціокультурний розвиток спільноти.

На  ґрунті  об’єднання  категоріальних  сутностей  любові  та  віри  у

пізнанні людиною самої себе і становлення духовної цілісності складається

категорія «щастя». Щастя міститься в нас самих, осягаючи себе, знаходимо

духовний спокій «Щастіе наше есть мир душевный, но сей мир к коему-либо

веществу не причитается; он ни золото, ни сребро, ни древо, ни огонь, ни



вода,  ни  звђзды,  ни  планеты.» [8;  с.  361]. Щастя  легко  досягається,  коли

людина йде  шляхом любові  та  віри.  Його  досягнення  залежить тільки від

самої людини, її серця. Всі люди народжені для щастя, але не всі досягають

його,  вважає  мислитель.  Ті,  хто  задовольняється  багатством,  почестями,

владою  та  іншими  зовнішніми  атрибутами  земного  існування,  роблять

величезну помилку, стверджуючи, що вони досягли щастя. Вони отримують

не щастя, а його привид, образ, який у кінцевому рахунку перетворюється на

прах. Г.Сковорода наполегливо підкреслює, що люди переважно вступають на

легкий шлях його видимості.  Він  стверджує,  що не  в  насолоді  щастя,  а  в

чистоті серця, в духовній рівновазі, в радості.

Сковорода прагне довести необхідність переображення, передусім рух

від зовнішньої людини до внутрішньої, істинної. «Итак, - писав філософ, -

если нђчто узнать хочешь в дусе или во истинє, усмотри прежде во плоти,

сирђчь  в  наружности,  и  увидишь  на  ней  печатлђемыя  слђды  Божіи,

безвђстная и тайная премудрости его обличающіи и будьто тропинкою к ней

ведущіи»  [8; с. 313]. У сердечній глибині внутрішньої людини криється все

те, що є в цілому світі. Внутрішня людина і серце становлять сполучення,

котре  має  Божественні  ознаки  і  є  глибинною  сутністю  людини,  тим

джерелом, з якого вона черпає свої сили.

У міркуваннях Г.Сковороди про щастя наявний такий важливий аспект:

«Правда, мы родились к істинному щастію и путешествуем к нему, а жизнь

наша  есть  путь,  как  рђка  текучій.» [8;  с.  324]. Тобто  людське  щастя

втілюється не тільки в духовних шуканнях, у сердечній радості, а й у праці,

зокрема  спорідненій.  Філософ  вказує,  що  здібності  дає  людині  Бог,  що

царство  Боже  всередині  людини.  Прислухаючись  до  свого  внутрішнього

голосу,  людина  має  обрати  собі  заняття  не  тільки  не  шкідливе  для

суспільства, а й таке, котре приносить їй внутрішнє задоволення і душевний

спокій.  Всі  заняття  добрі  лише  тоді,  коли  виконуються  у  відповідності  з

внутрішньою схильністю.



Отже,  мислитель  наполягає  на  тому,  що  життя  людини  має  бути

радісним, а зробити його таким може тільки вона сама. Він стверджує, що

щастя досяжне для всіх. Для того, щоб його пізнати, не обов’язково осягнути

складну філософську  матерію чи  прилучитися  до  кола  вибраних.  Щастя  -

просте і за змістом, і за формою. На підставі такого його розуміння філософ

проповідував  простоту  життя,  бідність  (але  не  аскетизм,  а  розумну

достатність), задоволення, яке випливає із спілкування людини з природою.

Отже, в основі духовної цілісності особистості постає людське щастя.

Таким чином, ідеал суспільства й соціальних взаємин він вбачає не в

світі матеріальних, предметних взаємин, а у стосунках, опертих на глибинні

духовні  й  моральні  засади,  на  внутрішні  переконання  людини,  здатної

керувати  тілом  і  тілесними  пристрастями,  які  суперечать  божистому  й

людському, які  є  ідеалами добра,  щастя та  істини.  Г.Сковорода стверджує:

«Щастіе твое внутр. Тебе есть, тут центр его зарыт: узнав себе, все познаеш,

не узнав себе, во тмђ ходить будеш и убоишися страха, гдђ его не бывало.

Узнать себе полно, познаться и задружить с собою сей есть неотъемлемый

мир,  истинное  щасті и  мудрость  совершенная» [8;  с.  372].  Сковорода

продовжує: «Слушай, хрістіанине, с твоим языческым серцем! Долго ль тебе

лежать на земли? Будеш ли ты когда-нибудь человђком? Не будеш – для чего?

Для того, что на плотскую занавђсу засмотрђлся, а на лице истиннаго божіего

человђка смотрђть никак твоєму оку нетерпеливо» [8; с. 137].

Аналізуючи  зв’язки  духовності  у  різних  світоглядних  відношеннях,

визначаємо,  що  вона  є  іманентною  характеристикою  особистості,

присутньою  у  всіх  відношеннях  «людина-світ».  Це  й  визначило  появу

філософських  розмислів,  тому  наступною  складовою  духовності  є  те,  що

вона виникає на основі  знань певного рівня розвитку інтелекту,  а  тому за

походженням є вищим проявом людської сутності і залежить від конкретного

етапу історичного розвитку. Взаємодія людини духовної з буттям є однією з

найважливіших проблем як індивідуального, так і соціального буття, а тому

явище  духовності  входить  у  коло  проблем,  які  є  об’єктом  філософського



аналізу.  Спроби  вирішувати  будь-яку  філософську  проблему  в  галузі

соціальної філософії без урахування специфіки розвитку духовної культури

соціуму  ведуть  до  таких  прогалин  у  системному  аналізі  суспільства,  які

стають причиною духовної кризи людини, народу, людства.

Зокрема, Сковорода звертається до однойменного персонажа, у своєму

творі  «Наркісс»,  щоб  показати  різницю  між  самолюбством,  егоїстичною

любов’ю і  справжньою любов’ю до  власного  «Я»,  що витікає  із  пізнання

самого себе. По-справжньому пізнати себе – значить полюбити себе. «Видно,

что любов есть Софіина дщерь. Гдђ мудрость узріла, там любов сгорђла.» [8;

с.  154].  Сковорода  продовжує:  «Наркісов  образ  благовђстит  сіє:  «Узнай

себе!».  Будьто  бы сказал:  хощеши ли быть доволен  собою и  влюбиться  в

самаго себе? Узнай же себе! Испытай себе крђпко. Право! Како бо можно

влюбитися в невђдомое?» [8; с. 154].

Отже, це не значить любити себе заради самозакоханості. Ця любов до

себе  не  має  нічого  спільного  із  самолюбством,  а,  навпаки,  вона

протиставляється  йому.  Любов  до  свого  «я»  заснована  на  любові  до

ближнього, на любові до «я» ближнього. Я люблю себе, щоб любити свого

ближнього, тому що я повинен любити свого ближнього так, як я люблю себе

самого.  Ось  основний  сенс  тези  Сковороди,  відповідно  до  якої  потрібно

пізнати себе, щоб полюбити себе. Але наш філософ іде далі: «… ести кто

щастлив… Будь  добр  ко  всђм.  Не  обидиш и  врага  свого,  ести  хоть  мало

узнать  себе  потщишься.  Но презираю природу  твою и  радуюсь.  Конечно,

узнаєш  себя,  ести  любить  будеш  вникать  крђпко  внутрь  себе,  крђпко,

крђпко…» [8; с. 372]. Любити – значить любити серце іншого, хоча воно й

відрізняється від вашого.

Тим  часом  людина  може  «відродитися»,  щоб  стати  справжньою

людиною, оскільки, як зазначає мислитель «Источником нещастія есть нам

наше безсовђтіе: оно-то нас плђняет, представляя горкое сладким, а сладкое

горким. Но сего б не было, естли бы мы сами с собою посовђтовали» [8; с.

330].



Щасливою,  на думку мислителя,  людина може бути лише тоді,  коли

вона  живе  й  працює  згідно  зі  своєю  «сродністю»,  а  щастя  -  одна  з

центральних категорій його етики. Той, хто не дає можливості  людині так

жити, робить її нещасною і, згідно з філософськими поглядами Г.Сковороди,

морально засуджується. Відстоюючи право на свободу, Г.Сковорода захищає

право  на  самобутність  і  свободу  її  прояву.  На  це  спрямована  його  теорія

«сродностей».  Проблему  самобутності  він  розв’язує  кардинально  й

однозначно. Самобутність особистості, а, отже, як випливає з його вчення, і

народу,  нації  визнається  й  цінується,  оскільки  вона  не  тільки  має  статус

божистості,  а  й  корисна  людству,  бо  її  самореалізація  збагачує  людство

досягненнями такої ж самобутньої «сродної» праці.

Г.Сковорода  вказує  на  ту  обставину,  що найважча  праця,  якщо вона

виконується з  Богом,  стає легкою. Тому,  люди,  які  роблять свій внесок до

вселюдської праці, співпрацюють згідно з божественним планом, а діяльність

кожної  людини  збагачує  людство  й  ощасливлює  того,  хто  втілює,

самореалізує  себе  в  спорідненій  праці.  Під  Богом  можна  розуміти  й

відчужену людську сутність, яка, у свою чергу, є соціальною. Тоді «сродна»

діяльність  може розумітися  як  така,  що перебуває  в  гармонії  з  потребами

людини, людства.

Щастя  не  має  матеріальних  відповідників,  воно  є  духовною

субстанцією.  Щасливим  може  бути  лише  той,  у  кого  спокійне  сумління.

«Живые проживаимо, други мои, жизнь нашу, да протђкают безумныя дни

наши и минуты. О всем нужном для теченія дней наших промышляимо, но

первђйшее попеченіе наше пусть будет о мирђ душевном, сирђчь о жизни,

здравіи и спасеніи ея» [8; с. 349].

Таким  чином,  метою  людського  життя  є  досягнення  вищих

доброчинностей,  і  в  цьому  досягненні  людина  не  повинна  ставити  собі

жодних  меж.  Пізнаючи  себе  та  самовдосконалюючись,  шляхом  цілковитої

перемоги духу та душевного спокою кожний зможе досягнути щастя.



Висновки. Отже,  духовні  та  соціальні  виміри цілісності  особистості

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, 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.

Отже,  духовність  –  це  осмислене  відображення  дійсності  у  межах

суб’єктивного  творення  соціальної  дійсності.  Духовність  особистості

відображає  її  людське  «Я»,  самоцінність  і  здатність  бути  вільною  та

активною,  відчувати  причетність  до  людства  та  вміти  творити  свій

внутрішній  світ,  дотримання  у  діяльності  поняття  істини,  ідеалів  добра  й

краси, милосердя.

Поставивши в  центрі  своєї  філософської  системи людину,  її  реальні

потреби й прагнення, Сковорода виходив з необхідності озброїти її засобами

досягнення щасливого життя, яке має за основу Епікурову вимогу «живи за

природою».  Цю  тезу  мислитель  вперше  в  історії  української  філософії

перетворив  на  вимогу  працювати  за  «сродністю»,  яка  взаємопов’язана  з

теорією самопізнання і вченням про загальне щастя. У ній він вбачає одну з

найважливіших  передумов  досягнення  людиною  щастя,  реалізації  дійсно

людського способу життєдіяльності. 

За вченням Г.Сковороди, наближення до основ істинного знання – мета

і  обов’язок  кожної  людини,  що прагне  до  розумного  та  щасливого  життя.

Провідником  людини  в  цьому  виступає  пізнання,  яке  допомагає  розумно

вести  людські  справи,  прийти  до  розуміння  свого  місця  в  суспільстві.



Внаслідок цього виникає особлива атмосфера існування, що дозволяє людям

реалізувати  свої  сутнісні  сили.  Отже,  в  процесі  самопізнання  людина

знаходить  сенс  свого  буття,  пізнає  в  собі  душу,  отже,  пізнає  Бога,  і  цим

уподібнюється до нього,  а уподібнившись, зливається з  ним. Таке осяяння

Божественним світлом і є миттю відшукання свого справжнього життєвого

шляху,  й  на  основі  такої  гармонії  відбувається  становлення  духовної

цілісності особистості.
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