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СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ РОЗУМІННЯ ДУХОВНОСТІ:
ДІАЛОГІЧНІСТЬ І КОЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ
Бондаревич І.М.
Досліджується сучасний контекст розуміння духовності. Аналізуються різні
підходи до вивчення проблеми духовного в соціально-гуманітарному знанні.
Діалогічний і коеволюційний характер діяльності людини визначено підставою її
духовності.
Ключевые слова: типи усвідомлення проблеми духовного, діалог, етапи
здійснення діалогу, коеволюйційний характер діяльності людини.
Об’єктом дослідження є сучасний контекст розуміння духовності. Мета
дослідження – розкрити підходи до розуміння духовності у полі соціальногуманітарного знання.
Певні умови життя людини, пануючий світогляд, соціально-економічні чинники
кожної історичної епохи формують своєрідне розуміння проблеми духовного.
Сьогоднішнє розуміння вміщує в собі всі типи усвідомлення, надбані людством
протягом історії: релігійний, метафізичний, раціональний, ірраціональний, матеріалістичний, тому і постає складним утворенням. Релігійний тип усвідомлення проблеми духовного ґрунтується на визнанні надіндивідуального і надприродного початку, він акумульований теологічним знанням, що складає терен єдності усіх світових релігій. Метафізичний тип усвідомлення духовного виводить поняття людської
«душі» як безсмертної субстанції, відтвореної Світовим Духом, яка пов’язує людину з Абсолютом. Метафізичний тип усвідомлення духовності представлений
певними напрямками психології і філософії. З позицій раціоналізму та ірраціоналізму духовне пов’язується з розвитком родової якості людини (свідомості, інтелекту,
мислення або волі, почуттів, уяви, інтуїції). Раціональний тип усвідомлення
представлений філософією, соціологією, культурологією, мовознавством, психологією особистості, педагогікою. Ірраціональний тип усвідомлення проблеми духовного являє мистецтвознавство. Матеріалістичне усвідомлення проблеми духовного
ґрунтується на діалектичній єдності індивідуальної і суспільної свідомості, що складає джерело буття людей, в основі якого лежить практика. Тож сучасне
усвідомлення означеної проблеми не можливе без урахування історичної еволюції
поглядів.
Етимологічно усвідомлення духовного в людині фіксується послідовністю
визначень: «душа» – «дух» – «духовність». При першому ж наближенні відчуваються нюанси: поняття «душа» акцентує наявність внутрішнього простору людини і його якість (глибину, широчінь); поняття «дух» – виокремлює дієвий, активний, замішаний на волі початок людини; поняття «духовність» визначає певну здатність людини. На нашу думку, це здатність перевершувати самого себе, виходити за власні

Бондаревич І.М.
межі, зберігаючи при цьому цілісність буття, світу і власну цілісність. Означена
послідовність демонструє історичну ходу дослідження духовної складової Універсуму: розширення обріїв філософської рефлексії, переконцентрацію уваги з суб’єктів духовності (людина, особистість, суспільство) на процеси їх взаємодії.
Інтроспективний аналіз [1, с.47-90] теологічного, соціологічного, культурологічного, мистецько-мовознавчого, етико-педагогічного та психологічного контекстів
поняття «духовність» свідчить:
· в теології духовність - це взаємодія людини з надіндивідуальним початком,
який надає життю смислообрази сакральної істини, краси, добра, об’єднує
людство в процесі творення буття;
· в соціології духовність розглядається в суспільному, ціннісному, буттєвому
аспектах (в суспільному аспекті - через диспозицію «індивідуальне – суспільне»; в ціннісному аспекті – диспозицією «соціальне – соцієтальне»;
в буттєвому аспекті духовне постає змістом соціального).
· культурологія пов’язує духовність із цінностями. Цінності входять в буття як
індивідуальні і надіндивідуальні узагальнені смисли. У людському бутті цінності багатофункціональні. Вони виступають як: форма утримання
й закріплення споріднених смислів; «поля взаємності» – ґрунт для поєднання
індивідуальних людських світів; «мотиви мотивів» – смислове обґрунтування
цілей діяльності; життєві та історичні орієнтири; певні зразки, канони смислотворення;
· вплив мистецтва на духовність людини полягає в його здатності специфічним
чином залучатись в смислохвилюючий процес (смислопережиття). Ініційована свідомість відкриває канали безсвідомого. Образ, який виникає в результаті
процесу смислотворчості, являється нам в своїй цілісності;
· мова – як засіб соціокультурної самоідентифікації особистості, виступає механізмом реалізації її духовності. Мова несе смисл іноді зрозумілий, а іноді такий, що своїм протиріччям проблематизує цілісність буття людини, стає виходом за межі визначеного раніше буття;
· педагогіка пояснює духовність як інтегративну якість людини, що визначає
смисложиттєві цінності, які формують людяне у людині, її гуманістичну суть.
Причому виховання духовної особистості мислиться як сукупність процесів
будівництва і самобудівництва (останні є самоорганізаційними);
· психологія пов’язує духовність з механізмом взаємодії особистості і середовища, який уявляється сукупністю динамічних процесів - інтеріоризація
і соціалізація, індивідуалізація, екстеріоризація. Важливим є розуміння, що
якісною ознакою цих процесів є їх детермінація самою особистістю, і зміни,
які відбуваються в результаті їх перетікання.
З огляду на перший закон димензіональної онтології [6, с. 48-51] (якщо одне
й те саме явище (предмет) багатомірної (вищої) реальності спроектувати в різні, але
одномірні реальності, то ми отримаємо різні, протирічні одне одному проекції), багатомірну реальність представляє філософський контекст поняття «духовність» він окреслює контури духовності духовністю буття, духовністю світу, духовністю
людини, відповідно, теологічний, соціологічний, культурологічний, мистецтвознавчий, мовознавчий, педагогічний, психологічний контексти в силу предмету дослідження своїх наук, презентують одномірні реальності. Отримані проекції є дійсно
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протирічними: в соціології духовність постає засобом розгортання соціального;
в культурології – гармонією індивідуальних і надіндивідуальних цінностей;
в мистецтвознавстві – смислотворчістю; в мовознавстві – смислообміном; духовність в педагогіці втілюється в загальнолюдських цінностях та здатності людини до
самобудівництва; в психології – смисложиттєві цінності і особистісне буття.
Вищезазначене уточнює і пояснює природу існуючого різномаїття визначень поняття «духовність» в соціальних науках. А.О. Осипов коментує це наступним: «...процес осягнення себе і навколишнього як певної цілісності, на рівні усвідомлення раціовизначень, роздрібнюється бісером окремостей думок-інтерпретацій. Останні
ж не можуть вмістити у собі вічність і нескінченність світів» [4, с. 189] .
Другий закон димензіональної онтології (якщо різні явища багатомірної реальності спроектувати в одну, але одномірну реальність, то ми отримаємо багатозначні,
але не протирічні проекції) застосуємо спроектувавши вищезазначені контексти поняття «духовність» в площину дії. Адже «…дух предметно зафіксований не в генах,
не в біологічно визначеній морфології тіла і мозку індивіду, а тільки в продуктах
його праці, тому індивідуально відтворюється через процес активного привласнення
речей, які створені людиною для людини, або завдяки навичкам по-людські користуватися цими речами» [2, с. 37]. Результат виглядає наступним чином: філософи
вбачають сенсом духовної діяльності самоідентифікацію, теологи – самотрансцендування, соціологи – саморух в соціальній системі, культурологи – самодетермінацію індивідуальних і надіндивідуальних цінностей, мистецтвознавці – самопородження образів – смислів, мовознавці – самозбереження, педагоги визначають процеси духовного розвитку людини як будівництво і самобудівництво, психологи – як
самодетермінацію особистості, Як і мало бути, ми отримали багатозначні, але не
протирічні проекції – комплекс процесів з префіксом «само», які визначають особистісне буття людини.
У цілому соціально-гуманітарне знання визначає духовну дію диспозицією
процесів «опредмечення – розпредмечення», «суб’єктивація – об’єктивація», «інтеріоризація – екстеріоризація», «індивідуалізація – соціалізація»; а також дефініціями
«особистісне, соціальне, соцієтальне буття», зміст яких складають процеси
смислопережиття, смислообміну і символотворення - форми духовного об’єктивуються і суб’єктивуються в грі ідеального (потенційний смисл, особистісний смисл,
соціальний смисл) і матеріального (запах, звук, колір, рух, міміка, жест, знак, …) субстратів одиниці духовної взаємодії – символу.
Загальну підставу сучасного розуміння духовності складає усвідомлення активації людиною підструктур духовного цілого (підсвідомих, свідомих, самосвідомих, надсвідомих), в лоні яких людина відкриває і усвідомлює смисли, оперує ними, в результаті чого відбувається коеволюційне самоструктурування психофізичної, психологічної, інтелектуальної, соцієтальної підструктур особистості на засадах утримування впорядкованості внутрішньоособистісних механізмів. Самоорганізаційні процеси внутрішніх механізмів особистості підживлюються діалектичною
взаємодією індивідуального і колективного змісту підструктур духовного цілого в
процесі входження людини в світ культури.
Динаміку духовного життя характеризує процес продукування соціального смислу, як ідеальної структури впорядкованості другої природи. Через процеси співпереживання, співчуття, спілкування, рефлексії, творчості, фенотипізації природно
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і соціально значущої інформації людина долучається до континууму смислів, як ідеальних структур впорядкованості природи і соціального буття. Так відкриває дитина природні і соціальні смисли в ході предметно-практичної діяльності. Опановуючи культуру, людина «усвідомлює можливість продовження історії природи
у формах олюдненої реальності» [2, с. 37]. То є усвідомлення людиною можливості
реалізувати свій особистісний смисл в суспільнокорисній діяльності. Останнє втамовує незавершеність людини, відтворюючи і розгортаючи себе, вона живиться духовним життям Універсуму.
Висновок. Дієва компонента духовності має діалогічний характер і є коеволюційною за змістом. Духовність людини постає здатністю до діалогу на різних
щаблях буття, який сам по собі є універсальною формою відношень «Я – Інший».
Перший крок діалогу - це відчуття Іншого, що завершується розпізнаванням, успіх
якого обумовлений відкритістю і налаштованістю обох сторін. А.О. Осипов називає
це «підхопленням енергій психосоматичних процесів»: співвідчуття досягається
наслідуванням тілесної дії через співпереживання [4, с. 189]. За К. Юнгом, із своєю
власною самістю ти здійснюєш ті самі дії, які застосовував до матерії. Результатом
цієї «процедури» буде несвідома ідентифікація між «психе» суб’єкту і духом, що
міститься у матерії. Другим кроком розгортання діалогу є порівняння «Я» з
«Іншим», результатом чого є самовизначення і самоідентифікація. Нарешті, третім
кроком здійснення діалогу є вихід до дії через власну творчість, результатом чого
виявляється остаточне порозуміння і консенсус. Завдання, які вирішуються на
кожному етапі здійснення діалогу виглядають наступним чином: стати Іншим,
самоідентифікуватись, поринути у творчість. Причому здійснення всього процесу
залежить від спроможності відчути іншого як самого себе, на мить стати ним. Без
цього кроку самоідентифікація і творчість будуть хибними - людина не
використовує чуттєві образи (відчуття, отримані в «стані Іншого») і ризикує
опинитися в полоні власних мисленєвих образів, що схематичні за своєю
організацією, схильні до частої втрати певних модальних характеристик, та
обумовлені не об’єктами зовнішнього світу, а особливостями мисленевих
перетворень й «домінуючою ідеєю» [5, с. 163]. Тому сучасне розуміння духовності
виходить за межі діяльності в певній сфері - релігія, мистецтво, наука - воно
вибудовується на підставі здатності до діалогу між представниками різних
конфесій, між останніми, митцями і вченими, взагалі між людьми.
Сучасний контекст духовності артикулює основну вимоги до діяльності
людини – її зміст має бути коеволюційним, тобто особистий зиск одночасно має
бути зиском і для суспільства і для Природи. Все, що ти робиш має бути корисним і
тобі і людям і всьому світові.
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Исследуется современный контекст понимания духовности. Анализируются разные подходы к
изучению духовности в социально-гуманитарных науках. Диалогичный и коэволюционный
характер деятельности человека определены основанием духовности.
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The article studies the modern understanding of the context of spirituality. Examines different approaches
to the study of spirituality in the social sciences. Dialogical and coevolutionary nature of human activity
spirituality defined basis.
Key words: types of spiritual awareness of the problem, dialogue, the stages of the realization of the
dialogue, coevolutionary nature of human activity.
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