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§ 1. Трансформація тілесності 
та розгортання її змісту в ході 

символотворчого процесу 
 

 

Спираючись на попередньо окреслені принципи класифікації 

символів, спробуємо тепер, уже виходячи із культурно-історичного 

багатоманіття різновидів духовних практик, виявити тенденцію 

розгортання змісту тілесності в ході символотворчого процесу як 

підґрунтя конституювання духовності. Тут слід підкреслити, що 

засадою класифікації духовних практик в аспекті нашого дослід-

ження не можуть бути класифікації, які ґрунтуються на відмінності 

інтерпретації символів (наприклад, містеріальні культи, релігії 

чистого досвіду, догматичні релігії об’явлення [157]. Глибинна 

природа символу і відповідно до цього – особливості тієї чи іншої 

форми духовності, специфіка якої визначається особливостями 

взаємодії людини і символу в ході духовної практики, повинні 

визначатися, виходячи з аналізу першого етапу символотворення – 

інтерпретативного, на рівні функціонування тілесності. Саме на 

цьому етапі проявляється єдність духовних практик. Їх же багато-

маніття обумовлюється стратегією використання символів (їх мані-

пулюванням), тобто різницею, яка виявляється на інтерпретативному 

етапі, на рівні інтерпретативних процедур (розумово-логічних дій, 

цінностей, ідеалів та інших метафізичних утворень), які визначають 

дискурс моральних настанов, релігійних догматів та філософської 

категоріальної систематики.  

Історичний огляд форм духовних практик і місця тілесності у 

символотворчому процесі як факторі, що трансформує увесь спектр 

рівнів буття особистості до повної єдності і гармонії, дає можливість 

виокремити, принаймні, три форми духовних практик, на прикладі 

аналізу яких можна було б виявити, по-перше, їх відмінність з точки 

зору особливостей функціонування тілесності у кожній з них, по-

друге, їх єдність з позиції антропологічної природи тілесності як 

засади символотворчого процесу.  

Репрезентувати ці три форми духовних практик можуть, 

відповідно, шаманізм і магія первісного суспільства, східні духовні 

практики та духовні практики монотеїстичних релігій. Їх відмінність 

полягає, по-перше – у різному співвідношенні доінтерпретативного і 

інтерпретативного етапів символотворчого процесу, по-друге – у 
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неодинаковій розгорнутості цих етапів, по-третє – особливостями 

змісту тілесності, по-четверте – характером цілісності, що виникає 

внаслідок взаємодії даних етапів. Ми зупинимося на духовних 

практиках первісного суспільства.  

Як вже зазначалося (р. IV, § 3), фундаментальною настановою як 

виникнення духовності на ранніх етапах розвитку людини, так і 

подальшої її еволюції є наслідування предметові у символотворчому 

процесі, у ході якого має місце “злиття”, ототожнення суб’єкта 

наслідування з об’єктом наслідування. Форми наслідування постійно 

змінюються з розвитком психіки людини та її свідомості, але 

незмінним залишається дієве підґрунтя процесу ототожнення. Дієве 

підґрунтя також змінює свої характеристики. Вихідна, первинна його 

форма набуває розгорнутого вигляду на матеріалі усього тіла 

суб’єкта наслідування, коли наслідування здійснюється як імітація 

рухів, міміки, звуків тощо, якими характеризується об’єкт насліду-

вання, що має місце, наприклад, у шаманізмі. При цьому об’єктами 

імітації обираються предмети чуттєво данного світу, навколишнього 

природного середовища. Хоча саме наслідування має несвідомо-

дієвий характер, але воно містить і елемент свідомого в аспекті моти-

вації як щодо вибору того чи іншого об’єкта як предмета насліду-

вання, так і мотивації щодо самого наслідування (що, власне, є інтер-

претативним етапом символотворчого процесу). 

Слід зауважити, що основні трансформації психіки людини, 

пов’язані із еволюцією духовності, у значній мірі здійснюються за ме-

жами свідомості, є результатом змін на психосоматичному рівні буття 

людини. Усвідомлення ж трансформацій є лише аспектом цього 

процесу, його складовою частиною і тому за своїм змістом не може 

вичерпати об’єктивних (якщо відносно психіки і свідомості взагалі 

можна так говорити) вимірів процесу наслідування. Мотивації людини 

до вибору предмета наслідування, мотивації щодо обґрунтування самої 

потреби наслідування стосуються інтерпретативного етапу символо-

творення і є складовою частиною інтерпретативної процедури (другий і 

третій етапи символотворення). Хоча мотивація, так би мовити 

“запускає” процес наслідування, але дієвий характер останнього, 

переводячи його у вимір тілесності, фактури діяльності організму 

людини, – “транспонує” мотивації у безпосередність станів психосо-

матики, які характеризуються неперервністю, інтуїтивністю, емоцій-

ністю на відміну від дискретності, логічності, раціовизначеності інтер-

претативних процедур.  

У найдавніших формах духовних практик, як було вже зазначено, 

дія тілесності в символотворчому процесі має розгорнутий вигляд, – 
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як імітація, тобто зовнішнє наслідування предметові. Особливості 

цього виду імітації можна прослідкувати, аналізуючи, наприклад, 

племенні тотемічні танці. “Створення тотемічних танців сягає гли-

бини тисячоліть. Усі вони ґрунтуються на наслідуванні рухів і звичок 

тієї чи іншої тварини. “Сутність танцю – сприйняти сутність тварини 

що витанцьовується і відчути себе на деякий час цією твари-

ною” (вид. моє – А.О.) [46, 27].  

При цьому, звісно, має місце не просто зовнішня імітація, а 

“люди, які збираються для проведення цих обрядів, справді вірять, 

що вони є тваринами або рослинами (вид. моє – А.О.) того виду, чию 

назву вони носять. Вони почуваються природою, рослинною або 

тваринною, і, на їхню думку, саме вона і становить все, що в них є 

найосновніше й найчудовіше…. Оскільки вони стають ему чи 

кенгуру, то й ведуть себе як відповідні тварини” [51, 334]. Е. Дюрк-

гайм, підкреслюючи універсальність механізму наслідування для 

духовних практик, стверджує, що “австралієць намагається бути 

схожим на свій тотем, як віруючий розвинених релігій прагне бути 

схожим на свого Бога” [51, 335].  

Але при цьому слід підкреслити, що імітація, як підґрунтя 

усвідомлення на засадах трансформації тілесності і розгортання її 

змісту характеристик предмета, котрий імітується, так і усвідомлення 

властивостей суб’єкта, який імітує, – виходить далеко за межі симво-

лотворчого процесу. На міметичній діяльності ґрунтується широке 

коло пізнавальних дій. Але для первісної людини пізнання, симво-

лічна дія і дія практична, тобто дія, направлена на повсякденний 

досвід, – взаємопроникні, це аспекти однієї і тієї ж самої реальності. 

Сучасна людина, якщо навіть вона і визнає існування цих аспектів 

дійсності, перевагу віддає одному з них – практичному досвіду. 

Людина сьогодення перебуває у стані двох вір: віри у сакральне, 

потойбічне і віри у чуттєво-повсякденний досвід (що включає і 

науково-практичний вимір). Недоречно було б переносити парадигму 

“двох вір” сучасної людини на світогляд первісної людини. Тому 

положення, що “істинне виправдання релігійних практик не в оче-

видних результатах (вид. моє – А.О.), на досягнення яких вони скеро-

вані, а в їх невидимій дії на свідомість (вид. моє – А.О.) та в способі 

впливу на наш розумовий рівень” [51, 336], вірно акцентуючи зна-

чення внутрішнього фактора як необхідної умови для розуміння 

сенсу символічної дії, водночас відображає парадигму розуміння роз-

колотої навпіл дійсності, властивої людині сучасного типу. Але 

Е. Дюркгайм водночас вловив суттєву відмінність символічної дії від 

предметно-практичної: “Вони (віруючі – А.О.) усвідомлюють живо-
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дайність церемонії, бо під час неї справді зазнають зміни духовного 

стану” (вид. моє – А.О.) [91, 336]. Але духовний стан тільки з точки 

зору “розколотої” раціоцентричної свідомості характеризується лише 

як внутрішній. Людина-духовна стає “центром гравітації”, котрий 

трансформує зовнішнє середовище, складаючи з ним нерозривне 

ціле. Таке ціле є своєрідна всезагальність, яку не слід співставляти з 

одиничністю факту повсякденного досвіду, з одного боку, а з іншого 

– з раціо-логічним узагальненням. 

Аналізуючи античне розуміння наслідування, О.Ф. Лосєв засте-

рігає від акцентуації однієї із сторін наслідування, – предметної. 

“Коли ми у своїх повсякденних розмовах говоримо про “наслі-

дування”, то сам процес наслідування зазвичай мислиться настільки 

простим і несуттєвим, що уся увага зосереджується на предметі 

наслідування” (вид. моє – А.О.) [86, 712]. У відповідь на питання про 

те, що саме є об’єктом наслідування у мистецтві, О.Ф. Лосєв наво-

дить слова Аристотеля: “Завдання поета говорити не про те, що 

дійсно відбулося, а про те, що могло б відбутися, таким чином – про 

можливе по ймовірності чи за необхідністю, … у процесі творчості 

ясно уявляти загальну сутність того, що зображається” [86, 713]. 

Тобто, хоча на прикладі мистецтва і можна виявити узагальнюючу 

функцію наслідування, котра “трансформує” факт, що наслідується, у 

деяку всезагальність, – але художньо-естетичне сприйняття світу вже 

виходить із протиставлення “того, що є і того, що могло б бути”, 

конституюючи наявність двох реальностей: і другорядним відносно 

головної події – розколу реальності навпіл, на дві реальності, – стає 

питаня про те, яка з них є істинною. Міфу ж, свідомості первісної 

людини ще невідоме це подвоєння. “А з точки зору самої міфічної 

свідомості, ні в якому разі не слід говорити, що міф є фікція чи гра 

фантазії... Міф – найнеобхідніша – прямо слід сказати, трансцен-

дентально необхідна – категорія думки і життя (вид. моє – А.О.); у 

ньому ні в якому разі немає нічого випадкового, непотрібного, 

довільного, видуманого або фантастичного. Це – достеменна і макси-

мально конкретна реальність” (вид. моє – А.О.) [83, 396-397].  

Точкою відліку для виміру координат первинної зовнішньо-внут-

рішньої вимірності в міфологічній свідомості виступає тіло людини у 

його активній наслідувальній дії (ритуально-символічній дії), –  

буття, яке творить людина і центром якого вона є, конституюючи 

себе на тлі тілесності. Культури стародавніх цивілізацій, зокрема, 

давньогрецької, в деякій мірі ще зберегли цю тілесну орієнтованість, 

але у вигляді художньо-естетичного споглядання, закарбованого в 

формі творів мистецтва, що вже було значним кроком у дистан-
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ціюванні “двох реальностей”. “У основі кожної культури знаходиться 

свій специфічний пра-символ, з якого і виростає реальна історія цієї 

культури. Який же пра-символ античної культури і яка основна 

інтуїція знаходиться у основі її творінь? Античність є інтуїція 

заповненого і завершеного у собі, конечного тіла. Нова Європа має 

інтуїцію нескінченного простору, нескінченності. Греція живе 

конечним і строго оформленим тілом (вид. моє – А.О.) [94, 39]... 

Діоніса і Аполона необхідно зрозуміти тілесно. Їх духовний зміст 

необхідно прикріпити до тіла, ототожнити з тілом” (вид. моє – А.О.) 

[86, 37].  

Але художньо-естетичне тіло тим самим набуває вже ціннісних 

вимірів, сформульованих у канонах краси, котрі набувають ідеаль-

ного змісту в категоріях поетики та естетики, що вже репрезентує 

протиставлення душі й тіла, ідеального і матеріального. Тілесність 

втрачає безпосередньо-органічну форму свого прояву, все більше 

набуває пасивних характеристик: тіло і душа, зміст і форма, пасивне і 

активне, поцейбічне і потойбічне, профанне і сакральне.  

Крім використання власного тіла як засобу наслідування певній 

тварині чи птахові для первісних форм духовності властиве вико-

ристання окремих атрибутів предмета імітації. “Для досягнення 

більшої схожості із твариною що витанцьовується, на тілі прикріп-

люють спеціальні символи – пір’я, роги, листя, жмутик волосся тощо. 

Інколи тіло розфарбовують під колір тварини, а на голову надягають 

маску” [46, 27]. Найбільш глибинний аспект тілесності як “мате-

ріалу” творення символу, проявляється тоді, коли таким матеріалом 

стають органи, частини тіла, окремі члени тіла людини. “Прикраси не 

захищають від непогоди і не приховують сакральну наготу. Деінколи 

вони навіть підкреслюють наявність інтимних ділянок тіла, тому що 

статеві органи вважаються основою життя, а жіночі груди – за 

символ (вид. моє – А.О.) розвитку” [46, 27].  

Примушує “тремтіти”, трансформуватися тілесність не розум 

(визначаючий розум навпаки – умовою свого розгортання має “мов-

чання” тілесності), а почуття. Емоції інтегрують організм у певну 

цілісність, підіймаючи його на рівень певним чином зорієнтованої 

(зацікавленої) цілісності, яка, переходячи із виміру повсякденності 

(де вона занурена у світ нерефлексивності, знаряддєвості) у вимір 

цілеспрямованостей, починає артикулювати свій зміст. Однак не будь

-яка емоція здатна вивести тілесність на рівень духовності антропо-

буття. Це стосується лише певного класу емоцій, котрі виникають у 

ситуації “життя-смерть”, що призводить до глибинної емоційної 

напруги. “Точне спостереження за фізико-хімічними явищами і 



Трансформація тілесності у символотворчому процесі 
духовних практик 

11 

Онтологія духовності 

систематичні експерименти хімік проводить для того, щоб 

проникнути у структуру матерії, – алхімік же спрямований на “страж-

дання”, “смерть” і “шлюб” субстанцій, котрі ведуть до трансмутації 

Матерії (філософський камінь) і людського життя (Elixir vitae – 

еліксир життя)” (вид. моє – А.О.) [193, 142]. Відмінності підходів 

хіміка і алхіміка принципові лише в аспекті направленості свідомості 

чи то на зовнішні властивості об’єкта, характеристика яких обме-

жується лише виявленням візуальних, аудіальних, тактильних його 

акцентуацій і намагається порівнювати їх як такі, тобто абстра-

гуватися від їх внутрішньо-тілесних суб’єктивних кореляцій (хімік), 

чи то намагається співвіднести зовнішні характеристики об’єкта із 

характеристиками самого суб’єкта як такого, у цілісності його 

бажань, намірів, мотивацій, виявлення внутрішніх станів тощо, – 

тобто у безпосередності його буття як цілісної особистості (алхімік). 

Дії алхіміка полягають у тому, що матеріал зовнішніх відчуттів він не 

намагається об’єктивувати, перевести його у статус “наукового 

факту”, а – навпаки – робить зусилля над тим, щоб цей матеріал 

наблизити до вимірів власного буття, де головною характеристикою є 

цілісність внутрішнього досвіду осягнення свого єства і у першу 

чергу – осягнення тілесності. “Найважливішим моментом у будь-

якому алхімічному діянні є не стільки трансформація металів і виго-

товлення панацеї за допомогою філософського каменю, скільки 

перетворювання у ході Великого Діяння самого дослідника (вид. моє 

– А.О.)... Істинний алхімік повинен думати... передусім про власне 

духовне перетворення, фактичну перемогу над тілом і усім тілесним 

(вид. моє – А.О.). Для таких духовних алхіміків першоречовиною є 

не що інше, як власне тіло, а процесом Великого Діяння – невтомна 

духовна практика” (вид. моє – А.О.) [138, 13]. 

Трансформація тілесності під впливом наслідувальної дії на 

онтичному рівні антропо-буття є найглибшою таємницею символо-

творення у ході духовної практики. Тут опозиція “знати – бути” 

вкрай загострена (відповідно, хімік – алхімік). Алхіміка не цікавлять 

зовнішні властивості предмета як такі. Його цікавить, як ці влас-

тивості “присутні” у внутрішньому світі людини, а перш за все – 

якими вони виступають у безпосередності буття людини (згадати 

Генона) “Страждання”, “смерть”, “шлюб” як даності внутрішнього 

досвіду людини (як поняття), – значно змінюють свій статус, коли 

екстраполюються на зовнішню предметність, тобто об’єктивуються 

(але не у формі понять), відіграючи роль архетипів (К.Г. Юнг). 

Об’єктивний статус цих архетипів значно вищий (адже вони 

стосуються тілесності), ніж статус “наукових фактів”, визначення 
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яких як незалежних від свідомості людини зразу ж переводить їх у 

площину “речей у собі”, виявити об’єктивний зміст яких людина не 

спроможна.  

Якщо дослухатися до відомого положення, що будь-яка зов-

нішньо-чуттєва властивість об’єкта сприймається не лише одним 

певним органом сприйняття людини, а – людина в усій цілісності 

багатоманіття проявів (і пізнавальні ресурси, і емоційно-вольові 

інтенції тощо) свого єства сприймає об’єкт, робить його складовою 

частиною свого буття, то стає зрозумілим, що відкидання “суб’єк-

тивної” сторони людського єства є лише зворотною стороною 

зовнішньо-предметного “об’єктивування”. Тобто ми маємо таке 

об’єктивне, котре без логічної операції абстрагування не може утвер-

дитися і бути, так би мовити, чистим буттям, позбавленим суб’єк-

тивності.  

З іншого боку, об’єктивація внутрішнього змісту свідомості не 

може полягати лише в процедурі співвіднесення з практикою 

чуттєвого досвіду як досвіду в колі зовнішніх предметностей (це б 

означало знову ж таки – протиставлення об’єктивного і суб’єк-

тивного), коли критерієм істини виступає зовнішньо-предметна 

“втіленість” ідей. З точки зору духовності, об’єктивація є вторинним 

аспектом осягнення дійсності, повинна розглядатися як один із станів 

функціонування тілесності і бути включеною таким чином у коло 

духовного горизонту інших аспектів антропо-буття. Технологічне 

ставлення до предметів дійсності, визначення їм ролі знарядь досяг-

нення визначеної заздалегідь (тобто до акту діяльності) мети, 

відчуження людини від предмета через опосередковуючі ланки 

розумово-аналітичних визначень, приводять до втрати тілесністю 

людини функції бути підґрунтям безпосередньої єдності суб’єкта із 

зовнішніми предметностями, у цілому з Універсумом. 

Цілісність людини-духовної полягає у тому, що будь-який фраг-

мент дійсності вона сприймає й артикулює тотально, – в єдності усіх 

рівнів (раціонального, емоційного тощо) свого єства. Подібна ціліс-

ність передбачає особистісно-суб’єктну вкоріненість у даний момент 

антропо-буття, де коґітальний аспект (а значить і протиставлення 

суб’єкта об’єктові) є лише моментом дійсності.  

Розумово-аналітичний процес хоча і виходить із даної первинної 

цілісності, розкладаючи її на значущі елементи, які людина, власне, 

вперше усвідомлює, тим самим утверджує як первинні факти буття, 

котрі у подальшому синтезуються (але знову ж таки – лише у коґі-

тальному вимірі), – однак, і початковий момент – аналіз, і завер-

шальний момент – синтез як аспекти коґітального процесу – не тор-
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каються глибин буття людини – її тілесного єства, і тому в розумово-

аналітичному процесі (коґітальний аспект) неможливе відтворення 

цієї вихідної первинної цілісності. Наукова епістемологічна практика, 

за часів Декарта, усе більше схиляється до десоматизації суб’єкта 

пізнання. Якщо активізуються усі рівні антропо-буття, то дійсність 

для людини не може бути представленою лише в раціонально-

об’єктивованому вигляді наукового знання як ланцюг теоретичних 

опосередковуючих побудувань. Безпосередність буття людини в 

єдності усіх його рівнів виходить з іншого синтезу і інших складових 

цього синтезу, духовно-практичного синтезу. 

Споглядаючи “страждання”, “смерть”, “шлюб” субстанцій, 

алхімік, по-перше, на основі відчуттєво-зовнішнього досвіду їх 

сприйняття, шляхом уподібнення і імітації (наслідувальна дія), 

накладає їх характеристики на власну тілесність. І тому, по-друге, 

тілесність починає виявляти тенденції розгортання свого змісту в 

двох аспектах: а) як імітуюча зовнішній об’єкт, б) як така, що 

засобом, “матеріалом” імітації має тіло алхіміка, котре виступає своє-

рідним резонатором зовнішніх уподібнень. Внаслідок цього тілес-

ність набуває змістовних характеристик зовнішньої предметності. 

Однак ці характеристики відрізняються від форми тих властивостей 

предмета, які осягаються людиною через її органи відчуття, 

зовнішньо. Наприклад, внутрішнє відчуття тотожності кісток людини 

з камінням або ж метеоритами, котрі падають з неба, розуміння 

мінералів як ембріонів, що визрівають у надрах землі [193, 141], на 

рівні тілесності створює своєрідне поле (поле енергії) взаємодії між 

людиною і даним предметом, у якому аспект інтенціонального 

об’єкта традиційної пізнавальної феноменологічної парадигми допов-

нюється вказаними двома аспектами і, таким чином, зникає внут-

рішнє протиставлення об’єкта і суб’єкта, що означає подолання 

обмеженості суб’єкта. Об’єктивація ж як аспект інтенціонального 

акту безпосередньої само-дії суб’єкта, лише підкреслює межу само-

дії суб’єкта, за якою внутрішньо-емоційний, наслідувальний характер 

антропо-буття, внаслідок встановлення межі само-дії набуває певної 

зовнішьої форми, а значить вимір духовності втрачає свій дискурс. 

Характеристика інтенціонального об’єкта як аспекта присутності 

(Гайдеггер) обумовлює форму об’єктивації предмета. Співвідно-

шення пропорції суб’єктивної та об’єктивної сторін антропо-буття 

має відносні показники, котрі залежать від того, у якій мірі акти-

візується підґрунтя дії і її усвідомлення – тілесність, наскільки далеко 

активізація тілесності дозволяє суб’єктові розширювати межі 
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внутрішньо-безпосереднього осягнення дійсності як самототожності 

суб’єкта і об’єкта. “Поверхня” тілесності слугує демаркаційною 

лінією протиставлення спектра шкали об’єктивного і суб’єктивного. 

“Глибина” тілесності як “внутрішності” і “глибина” предметності як 

“зовнішності”, індуковані усвідомленням процесу символічної дії, 

створюють єдиний континуум дійсності як духовного антропо-буття, 

мають однакову природу. “Поверхня” як місце “дотику” цих двох 

розділень шкали, як лінія (яка досить рухлива по даній шкалі) є 

позначкою об’єктивності, способом, яким лише і конституюється 

об’єктивність на протилежність суб’єктивності. 

“Міра” співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в різних 

видах діяльності людини може коливатися у досить широкій 

амплітуді як у бік об’єктивності (наприклад, природничі науки), – і 

тоді зменшується обсяг суб’єктивації антропо-буття, так і у бік 

суб’єктивності (гуманітарні науки) – і тоді зменшується обсяг 

об’єктивації. Це можна спостерігати відповідно у “науках про 

природу” і “науках про людину”. Рефлексія у повсякденному і науко-

вому досвіді завжди конституює певну міру протиставленості 

суб’єктно-об’єктного співвідношення. У цьому випадку демаркаційна 

лінія між тим і іншим (суб’єктивність і об’єктивність) має, 

практично, умовну товщину, це – лише поверхня, місце дотику двох 

середовищ. Незалежно від того, у яку сторону відхиляється ця 

умовна риска, протиставлення об’єкта і суб’єкта зберігається, а функ-

ція тілесності, у даному випадку, полягає в тому, щоб бути лише 

“мовчазною” поверхнею взаємовідштовхування суб’єктно-об’єктної 

опозиції. 

Усвідомлення ж у символічній дії, “відштовхуючись” від 

тілесності (“З того, що алхімічні процеси здійснюються у самому 

тілі посвяченого (вид. моє – А.О.), випливає, що “досягнення 

досконалості” і трансмутація металів в дійсності відповідають 

вдосконаленню і трансмутації людини” [195, 212]), через 

наслідувально-імітативну дію, – у чуттєво-практичному інтелекті – 

своїм об’єктом має саму дію, а не, наприклад, мету дії, досягнення 

якої виходить за сферу безпосередності дії, коли сама мета 

“артикулюється” не самою дією, а визначається на рівні абстрагуючої 

діяльності свідомості людини. У символічній дії суб’єкт і об’єкт дії 

не знаходяться в абстрактному протиставленні один одному як 

абсолютні сутності, що передбачає несумісність їх сфер 

конституювання, – а постійно взаємопереходять, створюючи цілісний 

континуум антропо-буття нового рівня. 
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Якщо спиратися на вказану вище схему, то умовна риска, яка 

відокремлює суб’єкт і об’єкт, коли мова йде про наукове чи повсяк-

денне пізнання, – у символічній дії, за рахунок розгортання змісту 

тілесноті, внаслідок її трансформації, – перетворюється у площину, 

яка все розширюється і, по мірі розвитку духовності людини, 

поступово заповнює простір між суб’єктом і об’єктом, – і на найви-

щому рівні розвитку – коли досягається синтез двох протилежностей 

– вона репрезентує стан цілісного буття людини, – злиття особистості 

з Універсумом. 

Cлід ще раз підкреслити, що розвиток духовності – це не коґі-

тальний процес, а онтичний. Розвиток знання завжди здійснюється в 

межах суб’єктно-об’єктного протиставлення. Звісно, суб’єктно-об’єктне 

протиставлення також має своїм критерієм цілісність, але як 

цілісність системи несуперечливих знань: уявлень, теорій, цілісність 

світогляду тощо. Однак саме як цілісність знання за межами духовної 

практики вона протистоїть більш глибинному комплексу антропо-

буття – природним засадам людського єства, тому що коґітальні 

критерії істинності знання (такі як логічна несуперечливість, відпо-

відність ідеї факту, підтверджуваність теорії у практиці життя чи у 

ході наукового експерименту), з одного боку, можуть конституюватися 

тоді, коли існують онтичні засади для того, щоб взагалі виникла 

можливість співставляти саму дійсність і теорію, яка відображає 

дійсність, а з іншого, з розвитком раціо-логічної і її акцентуацією, – 

стають домінуючими, маргіналізуючи роль онтичності. Однак пробле-

матичним є положення про те, що при такому співставленні суб’єкт 

від своєї коґітальної спрямованості нічого не додає до дійсності у той 

момент, коли він використовує останню в якості критерію істинності 

своїх ідеальних відображень (вимога об’єктивності наукових знань). 

Теза про об’єктивність знання ґрунтується на постулаті, по-перше, 

що така (об’єктивність) взагалі існує; по-друге, що досягти істини 

людина може в процесі пізнання. Але розуміння практики як критерію 

істини (у самих різноманітних значеннях цього терміна), якщо ця 

практика не стосується внутрішньо-тілесного аспекту її консти-

туювання (тобто як істини буття, а не як істини знання), – не може 

претендувати на універсальність. Практика як предметно-практична 

діяльність лише опосередкованим чином впливає на буття людини, – 

тобто людина змінює себе у такий спосіб, що свідомо, на основі своїх 

знань, вона деформує навколишнє середовище, руйнуючи його 

(деформує тому, що передбачити усіх наслідків свого впливу на При-

роду людина принципово ніколи не зможе, – бо вона діє на навко-

лишнє середовище, спираючись на завжди обмежене коло знань про 
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завжди обмежене коло явищ навколишнього світу. А далі – саме 

деформоване людською діяльністю навколишнє середовище (Універ-

сум) діє на людину. І ця зворотна дія не завжди може бути від-

слідкована; навіть принципово не може бути відслідкована, якщо 

Універсум нескінченний для пізнання, стереотипом діяльності якого 

є розумово-аналітичне подрібнення цілісності. З іншого боку, внас-

лідок того, що у предметно-практичній дії тіло людини виступає 

лише знаряддям для досягнення чогось іншого – мети, й функ-

ціонування тілесності обмежене лише фізіологічним рівнем антропо-

буття і не отримує додаткового імпульсу свого зростання до нового, 

більш високого рівня. Виникає протиріччя між рівнями антропо-

буття, яке у найбільшій мірі поглиблюється між тілесністю і іншими 

рівнями антропо-буття. Людина позбавляється соматичного аспекту 

свого єства.  

Таким чином, трансформація тілесності як форма сизигії суб’єктно-

об’єктного співвідношення здійснюється лише в процесі символічної 

дії, що і є онтичним підґрунтям для конституювання духовності як 

нового рівня антропо-буття. Предметно-практична ж і науково-

теоретична дія диференціюють, подрібнюють первинну цілісність, 

що призводить до абсолютизації суб’єктно-об’єктного протистав-

лення. Коґітальний стереотип стає постулатом істини знання, але при 

цьому втрачає значення більш глибинний аспект – істина антропо-

буття як цілісність його характеристик, підґрунтям якої є тілесність.  
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§ 2. Розгорнутість/латентність  

тілесності у ході її трансформації 
 

 
У структурі “тіла” символу наочно відображається вертикаль рів-

нів антропо-буття, і навіть не відображається, – краще сказати, що 

генеза символу в символотворчому процесі оперування символом у 

ході духовної практики як усвідомлена дія особистості, з одного 

боку, а з іншого – конституювання вертикалі рівнів антропо-буття, 

взаємовідображаючись і взаємокорелюючись, – ці аспекти ство-

рюють цілісну систему взаємопричетності і взаємовизначуваності, 

котрі і конституюють тотожність мікро- і макрокосму. У даному 

процесі вирішального значення набуває трансформація тілесності (як 

така, вона проходить за межами усвідомлення) адепта духовності, 

аспектом усвідомлення якої є така форма, як осяяння, просвітлення. Її 

здійснення виконує ґрадуюючу функцію еволюційних сходинок 

антропо-буття. Просвітлення не піддається інтерпретативним 

процедурам у термінах вербального розумово-аналітичного 

дискурсу. 

Спроби вербальної самоінтерпретації людиною будь-якого 

спонтанно-інтуїтивного процесу приречені на невдачу тому, що при 

цьому виникає розколотість у діяльності психосоматичного комп-

лексу, суттєвою властивістю якого є саморегуляція, коли елементи 

цього комплексу діють як нерозчленоване єдине, яке не піддається 

усвідомленню у формі логічного визначення. У символотворчому 

процесі, стихія “тіла” символу і тілесність людини переплітаються в 

єдине ціле, просякаючись одне одним. Такі стани осяяння (у різних 

духовних практиках це – нірвана, саторі, дао, благодать тощо) репре-

зентують найбільш глибинні зрушення тілесності на рівні цілісності 

антропо-буття. Можна встановити певну, ієрархічно побудовану, 

спираючись на критерій міри охопленості цілісності, – систему все 

більших цілісностей антропо-буття, котрі, з одного боку, доходять до 

первинності хаосу, – цілісності як безпосередності, а з іншого – 

сягають вершини піраміди – осяяння. Динаміка співвідношення но-

мосів хаосу, з одного боку, а з іншого – осяяння, – охоплюють увесь 

спектр визначень і дискретних структур, котрі конституюються у 

нову цілісність. 

Одним із критеріїв аналізу різних видів духовних практик і 
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відповідно до цього – різних видів духовності і видів осяяння, може 

стати підхід, метою якого, по-перше, було б виявлення пропорції, 

міри розгорнутості і міри латентності психосоматичних дій 

тілесності; по-друге, визначення ступеня усвідомлення, міри 

просякнутості у глибинні рівні тілесності через їх усвідомлення і 

упорядкування, котре (усвідомлення) відображається на структурі 

символу; по-третє, виявлення кореляції цих процесів із усвідом-

ленням змістовних характеристик Абсолюту (еволюція форм 

уявлення про Абсолют). На вищому ж рівні свого розвитку духов-

ність позбавлена символу як форми її конституювання. Даний рівень 

духовності не є предметом нашого розгляду, тому що його аналіз 

потребує зовсім іншої методологічної бази. 

Еволюція форм духовності пов’язана із розширенням сфери 

латентизації все більш широкого кола процесів дій тілесності, які 

відбуваються спонтанно й згармонізовані шляхом усвідомлення 

(тобто надання їм духоохоплюючої характеристики, котра консти-

туюється шляхом ототожнення елементів (властивостей) “тіла” 

символу) і елементів тіла людини, сукупним ефектом якого є фор-

мування структури тілесності людини-духовної, своєрідного нового 

органу осягнення і творення дійсності. 

“Тіло” символу, стаючи об’єктом наслідування, у ході символо-

творчого процесу відтворюється структурою тіла людини, певним 

чином її організуючи. Тут має місце взаємокоординація тіла людини і 

“тіла” символу. Результатом цього є конституювання тілесності як 

певного психосоматичного комплексу, який, діючи цілісно і спон-

танно, конституює образи-символи, котрі можуть мати різноманітні 

форми: візуальну, аудіальну, дієву тощо. Крім цього психосома-

тичний комплекс переструктуровує м’язові напруження тіла людини 

(“м’язовий панцир” за В. Райхом), що позначається на її загальному 

зовнішньому вигляді (фізіогноміка вивчає риси обличчя людини, її 

міміку тощо, тілесну конституцію фігури людини), на характері рухів 

(жести, хода); на почерку (графологія); на інтонаційній та тембровій 

складовій мелодики голосу людини. Подібна переструктурація сягає і 

базових елементів сприйняття дійсності, виявляючи нові константи-

ознаки навколишнього чуттєвого світу; врешті-решт – спричинює 

трансформацію поняттєво-логічного каркаса як інструмента науково-

теоретичної, художньо-естетичної, етичної концептуалізації Універсуму. 

Процедура символотворення й духовного зростання є природним 

станом психіки людини, онтично вкорінена у сутність її єства. Най-

більш наочним прикладом того, що спонтанна дія тілесності як 

певної цілісності, позбавлена контролю з боку свідомості, породжує 
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певні образи, є сновидіння. Символіка сновидінь, вкорінена в основи 

антропо-буття, є стихійним процесом духо-творення на відміну від 

усвідомленої цілеспрямованості духовних практик. Вона ще знахо-

диться за межами направленості духовного вектора. Лише органі-

зована людиною належним чином робота із сновидіннями формує 

цілеспрямовану увагу до цього процесу як тигля духовності [204; 

190; 78]. Вільне й свідоме знаходження у стані сновидіння, яке має 

місце у зміненому стані свідомості людини-сновидця, дає можливість 

особистості, не порушуючи дію спонтанної психосоматичної 

складової тілесності, свідомо вносити суттєві трансформації у психо-

соматичний комплекс. Таким чином, у безпосередньо-континуальний 

стан інтуїтивно-тілесного рівня психіки людини вкрапляються еле-

менти аналітики дискурсивного усвідомлення, водночас не пору-

шуючи природної цілісності антропо-буття. Не випадково ж у 

шаманських практиках, наприклад, при становленні й формуванні 

шамана важливого значення набувають “шаманські хвороби”, – 

зокрема навчання і виховання шамана здійснюється у сновидіннях, де 

початківець знаходить своїх помічників, духів-вчителів [196, 74-78]. 

Для розуміння природи духовності важлива не лише сама інтер-

претація сновидінь, а ситуація інтерпретації, сам стан інтерпретації є 

своєрідним діалогом двох “вимірів” антропо-буття, – сновидіння і 

бадьорості. Але головним чином тут має значення, по-перше, що 

інтерпретацію сну повинен здійснювати сам сновидець (оператор-

психолог лише орієнтує сновидця на внутрішні відчуття), по-друге, 

що зв’язок сфер антропо-буття має місце лише безпосередньо під час 

процесу інтерпретації і втрачається по його закінченню. А це означає, 

що певні елементи тілесності як спонтанної органічної цілісності у 

стані бадьорості втрачають свій зв’язок із тотальною цілісністю 

тілесності. Більше того, адсорбувавшись у стані бадьорості від тілес-

ного цілого, вони – під дією дискретних імпульсів (бажань, думок 

тощо) починають руйнувати вихідну цілісність. 

Стани охопленості, осяяння (екстаз, транс) є прикладами акти-

візації цілісності тілесного рівня антропо-буття. Проміжною між 

сновидінням і осяянням формою організації природної цілісності є 

символічна ритуальна дія, у якій активізація тілесного має розгор-

нутий вигляд. Найдавніші форми такої розгорнутості тілесної компо-

ненти психосоматичних факторів можна спостерігати у шаманських 

практиках, котрі ґрунтуються на тотемістичних і анімістичних 

віруваннях симпатичної і контагіозної магії [56]; у містеріальних 

компонентах ритуальних дій [101]. Своєрідного вигляду розгор-
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нутість тілесного рівня антропо-буття набуває в алхімії (хоча 

зовнішня і внутрішня алхімія [123, 88-89] – це вже різні грані 

розгортання тілесності). 

Рубіжним моментом у розвитку духовності (духовних практик) є 

перехід від розгорнутих символічних дій і відповідно до цього – 

культивування тілесності на засадах імітації, наслідування, котрі 

імітували зовнішні параметри об’єкта наслідування (засобам 

наслідування у даному випадку виступали зовнішні рухи тіла), – до 

редукованих імітацій, а з часом їх перехід у латентну форму. Алхімія, 

з точки зору розгорнутості тілесних дій, котрі наслідують певним 

природним процесам, явищам, стихіям, є проміжною ланкою між 

суто розгорнутими і суто латентними формами активізації тілесного 

як підґрунтя духовних практик. Однак фактор редукції латентизації 

тілесності є визначальним для, з одного боку, конституювання нового 

типу духовності, яка не потребує символів як засобу її консти-

туювання (нірвана, саторі, Бог як Ніщо), і котра, однак, не розриває 

своїх зв’язків із латентною формою тілесності; а з іншого боку, на 

основі редукованої “знятої” тілесності формується коґітальне 

бачення дійсності, – свідомість людини-розумної.  

У зв’язку з розвитком абстрагуючої функції свідомості – мис-

лення, з духовних практик, які ґрунтуються на латентних формах 

активізації тілесності, відбруньковуються окремі блоки антропо-

буття, котрі, з розвитком культури, обумовлюючись її стереотипами, 

навіяними суспільним способом життя, спонукають особистість до 

суперечливих один одному, з точки зору цілісності, психосоматичних 

процесів, – форм активації різних рівнів антропо-буття: емоційного, 

ціннісного, раціо-логічного, віросповідного тощо, які й консти-

туюються у форми суспільної свідомості, розвиток котрих вже конс-

титуює свою власну логіку (лінійну діахронічну логіку думки), на 

відміну від синхронізму рівнів антропо-буття, побудовану на тілес-

ності (як це має місце у духовності).  

Новостворені позатілесні структури – структури мислення, 

розгортають свій зміст опосередковано, – за рахунок їх взаємо-

обумовленості, а не безпосередньо – через тілесність. Тобто зміст 

однієї з них виявляється через протиставленість до іншої, що, власне, 

і констатує діалектична методологія пізнання дійсності. З часом 

втрачається органічна єдність рівнів антропо-буття, міра розвитку і 

критерій цілісності яких конституюється тілесністю. Починає пере-

важати поняттєво-логічний розумовий синтез. “Латентизація” тілес-

ності, а точніше, у даному випадку – її відсторонення від процедури 

визначення змісту, – пронизуючи усі рівні антропо-буття, зовніш-
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ньою своєю ознакою набуває того рівня у символічній діяльності, 

коли взаємодія із символом здійснюється не в формі безпосереднього 

імітативно-дієвого наслідувального процесу, а опосередковано 

(думка), що, власне, свідчить про втрату символом своєї одухотво-

рюючої функції. Зовні це має вигляд абстрагуючої поняттєвої 

діяльності, носієм якої стає знак, матеріальна сторона якого відчу-

жена від змісту, що репрезентується знаком, що, власне, означає 

десоматизацію. Знак – це в минулому символ, але символ, який вже 

втратив своє “тіло”, котре у символі виступало матрицею наслі-

дувальної дії тілесності людини і виконувало змістоутворюючу 

функцію. 

Це означає, що духовність із розвитком мислення людини втрачає 

символ як головний конструкт, що її конституює. Відмінність при-

роди духовності від будь-якої фрагментуючої зовнішній і внутрішній 

світ людини абстрагуючої дії мислення якраз і полягає у тому, що за 

рахунок постійного підтримання зв’язку з первинною нерозчлено-

ваною цілісністю тілесності (хоча і у латентній формі), внаслідок її 

активації, людина-духовна спроможна кожний окремий одиничний факт 

дійсності (факт повсякденного досвіду, факт науки, факт констатації 

художньо-естетичної чи морально-етичної цінності тощо), – пере-

водити у вимір імітативно-тілесного наслідування і таким чином, 

шляхом перепускання через психосоматичні процеси тілесності, 

виводити одиничність факту, явища на рівень універсальності 

антропо-буття. Людина-духовна, на відміну від людини-розумної, 

вкорінена у процес виявлення змістовних характеристик тілесності 

через культивування духовної практики, не лише не втрачає зв’язок із 

цілісністю Універсуму, але своїми зусиллями сприяє еволюції 

Універсуму, все далі підвищуючи планку “якості” Абсолюту. Цей 

розвиток, у першу чергу, передбачає все більшу рафінованість 

тілесності людини-духовної, через яку, шляхом усвідомлення все 

більшої кількості фактів зовнішнього і внутрішнього досвіду людини, 

– через наслідувальні механізми, – створюються символи нової 

якості, “тілом” яких стає сама тілесність людини. На цьому рівні сама 

людина стає символом, що, звісно, передбачає кардинальну транс-

формацію психіки адепта духовності. 

Визначаючи генеральну функцію символічної діяльності в 

формуванні і розвитку духовності та місце тілесності у цьому про-

цесі, слід зазначити, що символотворчий процес – це процес реальної 

психо-фізичної трансформації особистості у напрямку приведення у 

відповідність один одному усіх рівнів антропо-буття. Здійснюється 

своєрідна гармонізація фізіологічного, емоційного, розумово-понят-
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тєвого, аксіологічного, ідеалотворчого рівнів організації статури 

людини, результатом чого є формування цілісності нової якості – 

духовної особистості. При цьому особистісний статус індивіда, у 

даному випадку – це не організація Ego, котре, як певна одиниця, 

центр тяжіння, – протиставляє себе зовнішньому світу, навколиш-

ньому середовищу, – а коли особистість, проникаючись навко-

лишнім, стає органічним його елементом. Лише синтез, засадою 

якого є тілесність, тобто синтез, який сягає процесів діяльності 

органів і частин тіла людини і який ґрунтується на їх трансформації, 

може надати індивідуальних особливостей цьому процесу, тому що 

він випливає із діяльності даного конкретного організму людини. І 

саме на тілесному (а не на розумово-логічному, морально-поетич-

ному, чи будь-якому іншому мета-фізичному рівні) рівні людина 

нерозривно пов’язана із тими стартовими умовами, особливостями її 

тілесної конституції, котрі задають форму, тип індивідуального 

духовного розвитку особистості. Людина ризикує видавати бажане за 

дійсне, якщо вона буде силоміць, штучно змінювати (клонування, 

зміна статі тощо) свою тілесну статуру, спираючись лише на суто 

інтелектуальні (моральні, художньо-естетичні, світоглядні) прин-

ципи-постулати, або ж стереотипи масової свідомості, котрі будуть при 

цьому прокрустовим ліжком для тілесності, тілесної організації 

індивіда. 

Знаходження “золотої середини” як вихідна позиція для розвитку 

духовності у взаємовпливі душі й тіла для кожної конкретної 

особистості – це процес індивідуально-творчий. “Конфігурація” цієї 

золотої середини, цієї вихідної стартової позиції задає форму подаль-

шого індивідуально-неповторного духовного розвитку. Арсенал видів 

і форм духовних практик, напрацьований людством протягом його 

земної історії, досить багатоманітний. Його спектр сягає від пер-

вісних форм тотемізму, анімізму та магії, через політеїстичні та 

монотеїстичні релігії до сучасних психоаналітичних технік і здо-

бутків трансперсональної психології. 

І найнепоправимішою помилкою була б, і це зрозуміло із сучасної 

ситуації філософського постмодерну, – абсолютизація однієї із 

традицій. Актуальність для сьогодення цього положення обумов-

люється тим, що кожна людина має своєрідні особливості, індиві-

дуальність і неповторність яких може бути “прочитаною” лише на 

рівні тілесності. Хоча вже зараз з’являється тенденція (через про-

цедури клонування, алгоритмізацію психотипу людини, через засоби 

масової комунікації) проникнення соціальних стереотипів на психо-

соматичний рівень, що може бути руйнівним для людини, тому що 
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тілесна організація людини поки що залишається форпостом її 

індивідуальності, – що, власне, відповідає загальному принципу буття 

– унікальності кожного моменту просторово-часового континууму. 

З початком розвитку цивілізації людина почала змінювати навко-

лишню природу, підпорядковуючи її своїм потребам і бажанням, – і 

тим самим уніфікувати її; людина навчилася мислити і створювати 

різні узагальнено-теоретичні бачення світу; людина створила велику 

кількість ідеологій морального, релігійного, політичного направ-

лення, що дозволяло організовувати маси на виконання певних цілей 

і концентрації зусиль. Зміна і еволюція культурно-історичних стерео-

типів впливала на тілесний рівень організації людини, змінювала 

його параметри. Але чи була це гармонійна взаємодія різних рівнів 

організації людини, зокрема тілесного і, назвемо його – ідео-

логічного (у останньому випадку підкреслюючи значення розуму, 

ідейних переконань, котрі диктують свої принципи, організуючись у 

логічні побудування, не “прислуховуючись” до індивідуальності 

тілесної природи людини)? Відповідь на це питання – однозначна: 

“Визначальним та конститутивним чинником новоєвропейської мета-

фізики стала метафізична відмова від тіла. Без цього радикального 

акту мислення, котрим не лише встановлювалися певні уявлення, але 

й змінювалася диспозиція людського буття взагалі (вид. моє – А.О.), 

новоєвропейська метафізика і європейський культурний світ, який її 

супроводжує і робить можливою, не могли б існувати” (вид. моє – 

А.О.) [33, 29].  

Аналіз проблеми духовності в аспекті ролі тілесного у духовному 

розвитку особистості набуває важливого значення в переосмисленні і 

формуванні нової парадигми філософування, з одного боку, позбав-

леної недоліків класичної метафізики у її прагненні звести усе суще 

до певного принципу, постулату, сформульованого на засадах Cogito, 

а з іншого боку – задає напрямок для виявлення певного, антропо-

логічно обумовленого вектора виявлення сталої природи людини, 

чого так не вистачає негативній релятивній плюралістичності (декон-

струкція, деструкція тощо [92, 267-336]) філософського постмодерну.  

Парадигма розгортання змісту тілесності у ході її трансформації 

сформульована, виходячи з духовної орієнтації розвитку людини та її 

природи, задає точку відліку в розумінні багатоманіття духовних 

практик у їх всебічній єдності. Для сучасної людини є актуальними 

усі здобутки духовності. Це обумовлено як індивідуальними особ-

ливостями кожної особистості (і тому кожна людина, виходячи з 

цього, повинна, у результаті “пошуків себе”, знайти найбільш 

адекватні її статурі шляхи духовного розвитку, темпи їх проходження 
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і переходу до нових), так і тією обставиною, що кожна людина, як 

індивідуальна неповторність, водночас є результатом попереднього 

розвитку поколінь свого роду, а врешті-решт – і роду людського, 

концентрує у своєму унікальному єстві універсальні характеристики 

буття. Зважаючи на давньосхідну мудрість, яка стверджувала, що 

типів філософії стільки, скільки типів психіки людини, – і тому філо-

софія у цілому є єдність багатоманіття, а не єдність узагальнення, – 

можна було б здійснити іще один крок у напрямку розуміння 

індивідуально-неповторної природи людини, сформулювавши 

наступне положення: наслідком активних духовних пошуків і духов-

ного вдосконалення особистості повинно стати осягнення людиною 

своєї власної природи на засадах опанування своїх індивідуально-

тілесних особливостей і приведення на цьому підґрунті у гармонію 

(своєрідну для даної особистості) усіх інших, “мета-фізичних” харак-

теристик існування особистості (цінності, принципи, розмірко-

вування, ідеали тощо). 
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§ 3. Класифікація типів 
трансформації тілесності  

 

 

3.1. Типи та форми трансформації тілесності 
 

Типи трансформації тілесності не відображають рівнів розвитку 

духовності, хоча, звісно, при прийнятті певних умовностей можна 

виділити деякі рівні. Співвідношення розвитку суспільства і духов-

ності – окрема тема дослідження, якої ми зараз не торкаємося. 

Попередньо можна припустити, що умови існування людини, ступінь 

розвитку суспільства викликають необхідність культивації у більшій 

чи меншій мірі певних засобів, шляхів духовного вдосконалення. 

Скоріше кореляцію між розвитком суспільства і зміною рівнів 

духовності можна уявити таким чином, що з розвитком суспільства і 

становленням людини-розумної умови досягнення і культивування 

духовності все більш ускладнюються. З появою розподілу праці як 

головного фактора розвитку (у традиційному розумінні значення 

слова “розвиток”), мав місце занепад духовності. З диференціацією 

суспільства, акцентуацією одних форм діяльності людини і 

усуненням інших, все важчим стає їх гармонійне збалансування як в 

аспекті соціуму, так і в аспекті особистості. Духовності, яка б 

ґрунтувалася на одному якомусь типі трансформації тілесності, в 

історії людства не існувало. Можна говорити про домінуючий тип 

трансформації, але переважаюче значення його особливостей по 

відношенню до інших типів трансформації тілесності характеризує не 

стільки якість самої форми духовності (наприклад, рівень її 

розвитку), скільки спосіб її досягнення. Спосіб же досягнення 

духовності у більшій мірі залежить від стану розвитку суспільства, 

від міри диференційованості, незалежності і суперечливості еле-

ментів диференціації суспільства. Спосіб досягнення духовності 

відображає зовнішнє положення справ. Якість же і рівень розвитку 

внутрішньої сторони духовності визначаються співвідношенням 

латентної і розгорнутої форми активізації трансформації тілесності у 

символотворчому процесі. Лише система взаємопов’язаних форм 

трансформації тілесності є головною умовою виникнення духовного 

антропо-буття. Наше завдання буде полягати у тому, щоб, 

аналізуючи конкретний вид духовності, котрий на зовнішньому рівні 

акцентує лише одну із форм трансформації тілесності, виявляти на 
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глибинному рівні, у латентній формі – дію інших типів активізації, 

трансформації тілесності. 

Тип 1 трансформації тілесності формується в процесі життє-

діяльності людини і ґрунтується на стереотипах дії тіла, котрі накла-

дають свій відбиток на структурі тіла людини: фігурі, міміці, жестах, 

особливостях побудови руки, долоней, стопи. З даним типом транс-

формації тілесності пов’язані сновидіння як прояв діяльності 

несвідомого, що тісно корелюється із глибинними психосоматичними 

процесами. На зовнішньо-тілесній організації людини накладають 

відбиток переважаючі емоції, склад думок особистості, характер її 

ціле-покладання і регулятивних ідеалів. (Ці явища і процеси є 

об’єктом дослідження тілесно-орієнтованої психотерапії, психо-

аналізу, фізіогноміки тощо). “Тіло, як і усе інше у нашому житті, – не 

що інше, як пряме відображення наших переконань. Наше тіло 

говорить з нами увесь час – якби ми лише знайшли час вислухати. 

...Кожна клітина тіла реагує на кожну думку і на кожне слово. 

Сталий образ думок і слова визначають поведінку тіла” [180, 27]. 

“Ми і лише ми самі створюємо так звану “хворобу” у нашому тілі” 

Там само [180, 9]. “Психологічними причинами, які викликають 

більшість захворювань тіла, є …, гнів, образа і усвідомлення 

вини” [180, 43]. У даному типі тілесність репрезентована в найбільш 

розгорнутому вигляді. Тут має місце первинна органічна, 

нерозчленована єдність рівнів антропо-буття, коли усі вони 

відображаються на тілесній організації зовнішнього вигляду людини. 

Тип 1 має дві форми, відмінність яких полягає у тому, що форма 1.1 

окреслює стереотипи несвідомих тілесних дій, які конституюються в 

умовах повсякденної діяльності людини. Процеси тілесності у даному 

випадку здійснюються без втручання свідомості людини, є автома-

тичними і найбільш адекватно конституюють рівень цілісності 

особистості.  

Форма 1.1 визначає зміст тілесності у ході свідомої наслідувальної 

символічної дії (ритуал). Для цієї форми характерне те, що відтво-

рюється зовнішня поведінка об’єкта наслідування. Це – одна з найдав-

ніших форм трансформації тілесності. Вперше зустрічається у тру-

довій магії (як імітація дій мисливців та об’єкта полювання), у 

шаманізмі (шаман наслідує рухам тварини, або ж використовує певні 

предмети, наприклад, дерево, забираючись на нього, імітуючи 

сходження на небо), у найдавніших містеріальних циклах, – коли 

відтворюються події і вчинки героїв міфу.  

У сублімованому вигляді цей тип трансформації тілесності має 

місце в релігійних ритуалах. Модифікація цього типу трансформації 
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тілесності, де розгорнутість імітації набуває другорядного значення – 

східні єдиноборства, коли наслідування пластиці рухів певної 

тварини, птаха тощо визначає стиль боротьби. Особливістю цього 

рівня трансформації тілесності є те, що здійснюється розгорнута сис-

тема рухів, яка зовнішньо схожа з повсякденними практичними 

діями: принцип подібності як принцип символічної дії тут вияв-

ляється у вигляді схожості дій як зовнішніх рухів тіла людини, – у 

даному випадку конституюється реальна розгорнута градуйована 

динаміка дії тіла, котра сформована в сфері повсякденного досвіду, 

але перенесена в дискурс цінностей, які актуальні за межами цього 

досвіду. 

Форма 1.2.1: статика дій тіла як рівень трансформації тілесності 

має місце в асанах (позах) гатга-йоґи, (у більшій мірі індійської 

йоґи), коли вибираються окремі жести, положення тіла певних тварин 

або ж предметів взагалі. Тут має місце репрезентація певною позою 

окремого предмета чи істоти. Хоча сам перехід у позу як зміна поло-

ження тіла і має місце, однак значущою виступає статика 

положення. Зовнішня динаміка у йозі проявляється в іншій площині 

– як послідовність різних асан, котрі імітують пози (положення в 

просторі) різних об’єктів дійсності. Комплекс асан у цілому репре-

зентує динаміку зміни об’єктів, що наслідуються. І акцент усвідом-

лення при цьому переноситься на внутрішню метрику тіла. 

Форми трансформації тілесності першого типу об’єднує те, що дія 

виражена зовні як рухи членів тіла, що максимально наближає їх до 

предметно-практичної дії, хоча інтенція усвідомлення внутрішнього 

стану активізована у різній мірі. 

Тип 2. Його особливістю є те, що на зміну зовнішнього розгор-

тання тілесності у ході наслідувальної дії, де вона безпосередньо і 

виступає “матеріалом” символу (як це має місце у типі 1), приходять 

окремі фрагменти дійсності (предмети природи, стихії; предмети, 

штучно створені людиною), яким у відповідність ставляться частини 

тіла людини (очі, волосся, кістки тощо). Внаслідок їх взаємо-

кореляції встановлюється ряд їх взаємовідповідностей, який виступає 

“матеріалом” для формування “тіла” символу. Таким чином фор-

мується тип символів, який опосередковано пов’язаний із тілесністю. 

Їх “матеріалом” виступає вже не сама тілесність у вигляді розгор-

нутої наслідувальної дії, а відчужені від тілесності предмети-сим-

воли, якими людина може оперувати й маніпулювати. Тим самим 

тілесність як джерело символотворення набуває певної форми 

латентності.  



РОЗДІЛ V 

28 

Осипов Анатолій Олександрович 

2.1 Перша форма другого типу. Предмети природи, яким наслідує 

людина, ототожнюючи з ними частини свого тіла: “гроти і печери 

ототожнювалися із лоном Матері-Землі. Ритуальна функція печер, 

засвідчена з доісторичних часів, могла б бути інтерпретована і як 

містичне повернення до “Матері”, що однаково добре пояснювало б і 

поховання у печерах, і ініціаційні ритуали, які там саме прова-

дилися” [193, 160]. 

Тілесність визначається символотворчою направленістю внас-

лідок природного зв’язку усіх рівнів антропо-буття. В астрології, 

наприклад, встановлюється відповідність між частинами тіла людини 

і знаками зодіаку (також дома гороскопу) та стихіями: вогонь, земля, 

повітря, вода. Можна також вказати на міфологічні уявлення про 

відповідність частин тіла людини та природних предметів (Очі – 

вода, волосся – ліси і трави, кістки – гори та скелі). Саме усвідом-

лення людиною ряду цих подібностей є важливою умовою символо-

творчого процесу. 

2.2 Друга форма другого типу. Особливості другої форми другого 

типу полягають у тому, що через активну цілеспрямовану дію 

людина створює штучні предмети, подібні до природних, і 

відповідним чином корелює із частинами свого тіла. Відтворюючи їх 

природну форму, колір та інші характерні властивості створює, 

наприклад, архітектурні споруди (менгіри, фаллоси тощо). Це можуть 

бути інструменти алхімічної практики, зовнішній вигляд і функції яких 

відтворюють, наприклад, жіночі статеві органи, ототожнені, у свою 

чергу, із земними надрами (“Посудина Гермеса (vas Hermetis), який 

уособлювався (втілювався) ретортами і тиглями, містив субстанцію, 

яка повинна була трансформуватися, незважаючи на те, що вона була 

інструментом, мала все ж особливий зв’язок із prima materia, так само 

як із lapis і таким чином був не простою механічною частиною 

апарата. Для алхіміка посудина є дещо чудесне... таємниця міститься 

в устрої герметичної посудини.... Посудина повинна бути абсолютно 

круглою у наслідуванні сферичності космосу, так щоб вплив зірок 

вніс внесок в успіх операції. Це – своєрідне чрево або матка, з якого 

повинен бути народжений filius philosophorum, чудодійний камінь. У 

зв’язку з цим вимагається, щоб посудина була не просто круглою, а 

яйцеподібною”) (вид. моє – А.О.) [204, 255-256]. А далі Юнг підкрес-

лює, що мова йде не про реальні предмети, а про “містичну ідею 

посудини, про дійсний символ, як і усі основні ідеї в алхімії” (вид. моє 

– А.О.) [204, 256]. Однак факт залишається фактом, що форма 

алхімічних предметів, які використовуються у Великому Діянні, 

повинна відповідати вказаним вимогам подібності. Можна також 
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вказати на алхімічний процес взаємодії речовин (сірка і ртуть), 

котрий розглядається як статевий акт: “Плавка уявлялася як сакраль-

ний сексуальний союз, ієрогамія (порівн. суміш “чоловічих“ і “жіно-

чих” руд), і тому уся сексуальна енергія робочих повинна була бути 

збережена для магічного забезпечення цього союзу у процесі 

плавління” [193, 172].  

У духовній практиці астрології – це ототожнення планет і зірок із 

антропоморфними богами як архетипами психічних функцій людини: 

“Міфологія є доброю базою для проникнення в астрологію і 

формування астрологічної культури. Значення планети стає зрозу-

мілим людиною лише тоді, коли воно сприйнято її психікою” [17, 

14]. У цьому випадку засадою ототожнення планети із певною 

антропоморфною міфічною істотою може стати колір планети чи 

зірки, характер її випромінювання, періодичність обертання тощо. 

Зодіакальне коло в західній астрології в зооморфних знаках Зодіаку 

орієнтується на зовнішню подібність конфігурації сузір’я певній 

тварині (Лев, Тілець тощо), чи певним предметам, людині. Тут діє 

загальний принцип гомеопатичної магії, – принцип подібності. 

Необхідно підкреслити, що ототожнення предмета і елементів 

Всесвіту не слід розуміти буквально, від чого і застерігають адепти і 

алхімії, і астрології. Тут має місце певна форма увідповіднення [64, 87

-88] зовнішнього (предметності) і внутрішнього (змісту символу), 

котре здійснюється на матеріалі психосоматичних процесів тілес-

ності, що на наш погляд, є глибинною засадою сизигії.  

Опосередковуючим фактором, який поєднує схожості двох 

предметів – оригінала і його зображення, є невиявлення їх сутності 

на засадах оперування поняттями про ці предмети на логічному рівні, 

а – латентне безпосередньо-тілесне наслідування предметові-оригі-

налу в ході символічної дії, внаслідок чого виявляються певні рухові 

дієві стереотипи, котрі накладаються на штучно створений предмет, 

який, у свою чергу, – через його тілесне наслідування (імітацію) 

набуває функції символу. Іншими словами, засадою, на якій здійс-

нюється ототожнення предмета-символу та його оригіналу, є 

тілесна активність, котра у імітативно-наслідувальному процесі 

набуває характеристик як оригіналу, так і матеріалу штучно ство-

реного предмета-символу. (Однак тут іще відсутня усутнююча функ-

ція думки, котра виявляє суттєві властивості цих двох предметів, 

порівнює їх, що притаманне коґітальному осягненню дійсності. У 

даному випадку, на онтичному рівні (на рівні тілесності) предмети 

вже ніяким чином не співвідносяться, а на епістемологічному рівні 

вони вже протиставляються один одному.  
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Процес виготовлення предмета-символу (наприклад, пантакля) і 

практика маніпулювання ним – це все практичні аспекти транс-

формації тілесності, які у більшій своїй частині здійснюються 

латентно. Однак операція виготовлення штучного предмета у 

вигляді макета природного предмета відрізняється від зображення 

природного предмета. У першому випадку має місце більша розгор-

нутість тілесної дії, ніж у випадку малюнка-зображення, де вона має 

згорнуто-латентний характер. (Дивись, наприклад, у Р. XVII аналіз 

символотворчого процесу в творчості Г.С. Сковороди). 

Відчуття і почуття, які людина виявляє у собі внаслідок усвідом-

лення властивостей предмета-символу у процесі його виготовлення і 

маніпулювання ним, знаходять свій резонанс у тілесності. Тілесність 

хоча і виступає континуумом ототожнення, але у змісті свідомості 

людини переважають, як усвідомлювані, – зовнішні властивості 

предмета-оригінала, а дієве наслідування суб’єктом наслідування не 

усвідомлюється. Однак важливо, що цим зображенням, чи іншою 

властивістю все ж таки можна маніпулювати, на тілесному рівні 

(особливо наочно це видно на прикладі оперування пантаклями). 

Тип 3. Для даного типу трансформації тілесності характерна 

схематизація об’єктів наслідування, – зведення форми їх репре-

зентації до певних окремих властивостей – котрі (у латентному виг-

ляді) мотивують до повноцінної дії із предметом-символом. 

Тілесність переймається такою зміною форм репрезентації (форм 

наслідування), втрачаючи зовнішньо-об’єктну інтенцію рефлексії, 

орієнтуючись на синестезію відчуттів (зорових, слухових тощо). За 

рахунок цього і досягається цілісність. Але у даному випадку тілес-

ність втрачає зовнішні зображувально-імітативні характеристики, а 

усвідомлюється (може вперше) як певний енергетичний аспект 

символотворення, котрий, власне, і стає головним резонатором і 

формою усвідомлення синестезичної єдності суб’єктно-об’єктного 

сущого, котра здійснюється на засадах тілесності. Тілесність як тло 

синестезії набуває своєрідної інтенціональності, – об’єктом її стає 

динаміка енергії тіла людини у ході згорнутого, латентного проход-

ження тілесних рухів. Формується енергія, організована у символі як 

результат усвідомлення дії тіла як такої (“сизигічна активність” [66, 

50]), де первинна практична мотивація до дії та її мета фактично 

зникають як визначальні фактори. Дія тілесності як такої, тобто 

відчуття енергій руху тіла безвідносно до зовнішньо-об’єктної спря-

мованості, усвідомлюється як зміст символотворчого процесу. Прик-

ладом цього рівня можуть бути символіка кольору чакр, геометричні 

форми янтр, звуки у мантрах. “У акті проявлення нескінченного 



Трансформація тілесності у символотворчому процесі 
духовних практик 

31 

Онтологія духовності 

Єдине – створений Богом світ – повинно обмежити себе формою. 

Велике Сяяння, Велика Вібрація, які не мають у нашому земному 

розумінні форми, повинно розповсюдити промені певних видів і 

розшарувати їх у необхідному порядку. Ця структурованість форм-

образів вібраційних потоків Всесвіту дає врешті-решт янтри і 

мантри, тобто свої геометричні і звукові відповідності” [111, 142-

143]. “Людина включена у систему вібрацій і в деяких тантрах 

говориться, що кожна буква (читай звук – А.О.) викликає певний ефект 

на відповідному рівні людського тіла” (вид. моє – А.О.) [95, 25].  

Прикладом, який би демонстрував природно-тілесне єство 

людини як підґрунтя єдності першої і другої форм другого типу 

трансформації тілесності, може бути феномен почерку, як він 

досліджується у графології. Почерк – це, так би мовити, природна 

форма символу і приклад того, як “застиглий” рух – у вигляді 

зображення-письма, транспонуючись (майже несвідомо) графологом 

у латентні рухи його власного тіла, котрі, імітуючи зображення 

(тобто графолог начебто сам починає писати таким почерком), 

трансформується графологом спочатку шляхом усвідомлення імпуль-

сивної (енергійної) складової руху, а потім, у ході інтерпретації 

почерку, – надання цим енергійним імпульсам внутрішньо-почуттє-

вого екзистенційного виміру, котрий далі інтерпретується вербально, 

визначаючи, врешті-решт, особливості володаря почерку. “Почерк як 

форма індивідуального зображення організаційного знаряддя письма, 

не може не містити у собі усього того латентного, котре міститься 

у психічному розвитку людства взагалі і окремого індивіда зокрема... 

Актор, який зображає те чи інше переживання свого героя, завжди 

прагне, щоб його жести були тотожні із психічним станом героя; акт 

же написання є не що інше, як у мініатюрі сконцентрований жест 

при відтворенні умовних знаків-букв” (вид. моє – А.О.) [54, 25-26]. 

Звісно, у випадку з графологією ми маємо близьку подібність до 

практики імітації жестів та положення тіла вказаного вище першого 

типу трансформації тілесності. Але відмінність полягає у тому, що у 

випадку першого типу – безпосередньо імітується жест, – тобто зміст 

імітації знаходиться у одній площині зі змістом самого об’єкта 

імітації. У випадку ж графології рух, жест вже приховані, їх треба ще 

відновити, відтворити, – однак у латентному вигляді графолога-

інтерпретатора; тому інтенціональність тілесності має вже інший 

напрямок розгортання свого об’єктного змісту. Таким змістом 

виступає не сам об’єкт (характер людини) як зовнішність, а – 

спочатку відчуття характеру руху тіла графолога-інтерпретатора в 

ході зовнішнього відтворення предмета (почерку), а потім – відчуття 
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безпосередньої наявності певних енергій, котрі спонукають до руху, 

до зовнішнього їх прояву. Наступним кроком є усвідомлення цих 

енергій як якості буття і характеру певної особистості (володаря 

почерку), ототожнення себе (графолога) з нею (особистість, що аналі-

зується графологом). Таким чином через аналіз почерку графолог 

інтерпретує шлях виявлення власної енергії. Джерелом цієї енергії є 

наслідувальні латентні тілесні рухи графолога, яких сам інтер-

претатор може і не усвідомлювати, а одразу інтуїтивно вхоплювати 

сутність об’єкта інтерпретації (особистості володаря почерку), що 

для графолога суб’єктивно може усвідомлюватися як осяяння, як 

“божественна” інтуїція тощо – тобто в категоріях одкровення. 

Тип 4 передбачає відтворення в уявленні чи то повністю пред-

мета, чи то окремих його властивостей (кольору, тактильних від-

чуттів тощо) і ототожнення себе з ними. У даному випадку тілесність 

виступає не лише осередком енергій імітації, але водночас тілесність 

є об’єктом, який імітується. Але цей об’єкт створюється самою 

тілесністю. Взаємодія цих двох аспектів тілесності формує аспект 

буття Потойбічного, Абсолюту, який водночас є аспектом буття 

самого адепта духовності. Універсум тілесності, який, таким чином, 

створюється шляхом самоконституювання тілесності, повністю 

позбавлений суб’єктно-об’єктних, об’єктивно-предметних, просто-

рово-часових співвідношень протиставлення, виявляє себе тотожним 

Універсуму як Єдиному – Вищій тотальності Абсолюту. Тоталлогія, 

на наш погляд, лише на цьому рівні розуміння Абсолюту може 

реалізувати себе як методологія дослідження. 

Даний тип трансформації тілесності, на наш погляд, може бути 

важливим, наприклад, для розуміння ключової ланки, ядра тоталло-

генезу, розгортання якого і породжує низку процесів, що визначають 

зміст і аспекти виявлення природи тотальності як сутнісної харак-

теристики Універсуму. Як відомо, однією із ключових властивостей 

концепту тотальності на відміну від системного підходу є “певна 

(вид. моє – А.О.) концептуальна бідність останнього, пов’язана із 

ігноруванням проблеми суб’єкта (вид. моє – А.О.) процесу... Без 

розгляду того, що є носієм процесу, тобто без аналізу такої 

реальності як тотальність (вид. моє – А.О.), втрачається сама 

сутність процесу і теоретик змушений задовольнятися лише зовніш-

німи його характеристиками (вид. моє – А.О.), схематизм і змістовна 

сплощеність яких дозволяє одним махом вичерпати сенс будь-яких 

процесів, починаючи з глобальних і закінчуючи процесами ковки 

металів та експлуатації машин” [64, 24]. 
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Можуть бути “різні форми і масштаби суб’єкт-об’єктної ціліс-

ності... різні рівні продовження суб’єкта в об’єкті” [65, 522], але 

постнекласична методологія орієнтує на “усвідомлення універсуму 

(вид. моє – А.О.) як суб’єкт-об’єктної тотальності” [65, 523]. Саме 

універсальна тотальність усіх відносних тотальностей, тотальностей 

“різного рівня” – позначимо її терміном “Абсолют”, – виступає зараз 

головною проблемою теорії тотальності. “Дійсно, визначаючи ціліс-

ність ядер, атомів, молекул, живих організмів... (цей ряд можна 

продовжити до нескінченності: людини, суспільства, культури тощо 

– А.О.) як тотальність неможливо, не маючи на увазі їх вписаність у 

тотальність світу (вид. моє – А.О.), тому що єдина доля (вид. моє – 

А.О.) його розвитку визначила і їх елементний склад і тип взаємодії 

елементів” [48, 195]. “Тотальність світу” як космологічна проблема 

фізичної картини світу, звісно, – це тотальність більш загального 

рівня (з точки зору логічної, узагальнюючої), ніж, наприклад, 

тотальність свідомості окремого індивіда, чи тотальність мови [97, 

157-162]. 

Даний тип трансформації тілесності виявляє те, що свідомості, 

думці людини передує енергійне підґрунтя, котре конституюється 

синестезією волі, бажання, уявлення і через емоційний тонус стану 

буття, котрий безпосередньо відображається на латентних діях м’язів 

усього тіла (взагалі географія скорочення м’язів людини під час 

емоційно-мислительного процесу – це особлива тема), енергія дії 

яких, через редукцію руху, – переходить у енергію тепла тіла, волі, 

бажань і прагнень, тонус думки. Культивування духовності на 

засадах цього типу трансформації тілесності явно демонструє похідну 

роль окремих пізнавальних дій людини, її вчинків як актів, як певних 

форм, відмінностей і протиставленостей. Цілісна енергія, яка в орга-

нізмі людини-духовної (через тілесну розслабленість як результат 

усунення тілесного панциря) виникає в результаті того, що окремі 

енергії (енергії думки, чуттєвого сприйняття тощо) не замикаються 

кожна в собі, а вільно “перетікають” одна в одну, “змішуються” у 

гармонійну цілісність, енергію, котра сприймається (усвідомлюється) 

як єдиний потік буття, де будь-які фіксованості, сталості-форми 

втрачають самодостатність свого існування. Тоді предметно-об’єк-

тивна сторона зовнішнього буття втрачає свої змістовні характе-

ристики як форма, відображувана свідомістю (епістемологічний 

аспект), а виповнюється онтична єдність мікро-і макросвітів. 

Тип 5. У п’ятому типі трансформації тілесність досягає вищої 

мети свого призначення – бути підґрунтям духовності. Рух енергій 

тілесності не стримується ні зовнішніми факторами-предметностями, 
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ні пов’язаними з ними внутрішніми чинниками енергії (символами), 

котрі, на нижчих рівнях трансформації тілесності, хоча і ініціюють 

свідомість (емоції, бажання), але водночас мають обмежено-локаль-

ний характер, а тому дуже часто вступають у протиріччя одне з 

одним, що вносить дисбаланс у загальну картину тілесної конти-

нуальної цілісності. 

Центр усвідомлення синтезуючої складової енергій різних частин 

тіла (органів тіла) переміщується іще на один щабель (як даність 

буття в універсальній енергії), – як перевтілення і злиття з Абсо-

лютом: буття людини як буття енергій її тілесності, котрі взаємодіють 

із енергіями Універсуму. На даному рівні розвитку духовності вже не 

актуальне положення, якому відповідали попередні рівні: “В тілес-

ності концентрується людська тотальність, але таким чином, що ця 

тотальність існує як індивідуальність і неповторність... Водночас, 

коли ми мислимо індивідуальність як тотальність, то неодмінно 

відбувається занурення мислення про людину в особливості її 

чуттєвості, розуму та духовності” (вид. моє – А.О.) [128, 303]. 

Власне, ці два види енергій зливаються в єдиний взаємодоповнюючий 

комплекс – як сталість і єдність Буття на вищому рівні його 

існування, як духовне антропо-буття, де потенційність коґітальних 

визначень буття стає актуальністю онтосу; має місце як само-

реалізація людини-духовної, так і наповнення Абсолюту новим 

змістом, новою якістю. 

У даному типі трансформації тілесності символ як посередник 

між людиною і Всесвітом і об’єктивований “резонатор” тілесності 

втрачає свої функції, тому що, в більшій чи меншій мірі, він є носієм 

певних форм енергій. Символ, хоча і репрезентує для людини енергію 

тілесності, вперше доводить до свідомості людини енергійний рівень 

антропо-буття. Але у тій мірі, в якій він є символом чогось (хоча це 

щось може змінювати свої змістовні характеристики в залежності від 

форми його інтерпретації), вказуючи на нього (це щось), він (символ) 

зберігає за собою статус інтенціонального об’єкта, хоча дуже часто у 

ході наслідування людина вже не розрізняє суб’єктно-об’єктної 

протиставленості складових символічної дії як взаємодії тіла людини і 

“тіла” символу. (Наприклад, нірвана, якій передує концентрація на 

одному об’єкті, а також погляди релігійного містицизму, які ґрун-

туються на ідеї можливості безпосереднього спілкування з Богом, 

поза межами символічної сторони богоосягнення).  

Ми обмежилися лише вказівкою на п’ятий, вищий тип транс-

формації тілесності. Вивчення і аналіз цього типу потребує іншої 

методології, іншої категоріальної парадигми його осягнення. Свідомо 
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обмежуючи дослідження феномена духовності лише рівнями симво-

лічної її репрезентації, ми вважаємо, що вирішення проблеми аналі-

тики символотворчого процесу дасть можливість, по-перше, артику-

лювати питання про органічну єдність усіх рівнів єства людини у 

факті її буття, виявивши відносну протиставленість “субстанцій” 

душі і тіла; по-друге, послідовно провести вимогу філософсько-

антропологічної методології – необхідність у будь-яких філософ-

ських узагальненнях спиратися на конкретні знання про природу 

людини, виявляючи принципову спорідненість, тотожність вищого 

прояву антропо-буття і Універсуму; по-третє, тим самим, спираю-

чись на розуміння сутнісної характеристики людини як людини-

духовної, сформулювати основні принципи філософської парадигми, 

котра б дала можливість виходу на більш високий метафізичний 

простір розуміння буття як духовного антропо-буття, вирішуючи 

цілком слушно поставлені перед традиційною метафізикою питання, 

які так влучно сформулювала класика філософського постмодерну 

другої половини ХХ століття, але які вона не змогла вирішити. 

Кожний з цих типів трансформації тілесності існує безвідносно до 

історичного розвитку людини і форми духовної практики. Симво-

лічна дія може мати місце лише у тому випадку, коли є цілісність 

особистості, реалізована на усіх рівнях антропо-буття. Однак 

розвиток духовності визначається тим, наскільки усвідомленим стає 

кожний з цих типів. Усвідомлення стосується, у першу чергу, 

характеру трансформації тілесності. Більш розгорнута форма транс-

формації тілесності властива першому типу, – вона безпосередньо 

включена у дієво-практичний аспект антропо-буття. Саме тут закла-

дається структура наслідувальності, котра пронизує усі типи 

трансформації тілесності, що складають підґрунтя духовності. Амплі-

туда охоплення наслідувальними рухами усіх рівнів антропо-буття – 

максимальна, вона включає у себе просторові співвідношення між 

тілом людини і тілами навколишнього середовища, – створюється 

єдиний просторовий континуум, де метрика простору обумов-

люється динамікою рухової поведінки людини.  

Аналіз послідовності типів і форм трансформації тілесності 

свідчить: 1) по мірі розвитку духовності відбувається латентизація 

розгорнуто-дієвого наслідувального процесу. Зовні це проявляється у 

тому, що адепт все менше безпосередньо імітує у символотворчій 

діяльності; 2) однак видиме зменшення дієво-рухового виміру тілес-

ності не означає втрату її ролі у конституюванні духовності. Адже 

знання динаміки чуттєво-дієвого аспекта є фактором виникнення 

думки (понять), – є підставою формування функції абстрагування; 
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3) все більше усвідомлюється енергетичне підґрунтя духовності; 

4) те, до якого типу духовності схильна людини на даний момент її 

духовного зростання, визначається, зокрема, тим, які види відчуттів 

(візуальні, аудіальні тощо) для неї є переважаючими з точки зору 

того, що вони “запускають” латентні дії тілесності, тобто активізують 

тілесність як підґрунтя символотворення.  

 

 

3.2. Трансформація тілесності 
та духовно-практичний синтез  

 
Трансформація тілесності в символотворчому процесі має місце 

при певній динаміці взаємодії п’яти компонентів: по-перше, поступово 

збільшується радіус внутрішнього кола – душі (див. схему), що 

підкреслює його інтегруючу функцію; по-друге, має місце обертання 

по зовнішньому колу вершин трикутників. Що підкреслює їх 

взаємодоповнюваність і синхронічність один відносно одного і 

відносно усіх разом. 

Сторони квадрата (з його кутами і прямими) підкреслюють 

Думка Космос 

Тіло Дія людини 

Душа 

Схема 

предметно-практичну форму дії людини, що відповідає статичності 

фігури. Тоді зовнішнє коло відсутнє, а внутрішнє – є лише точка. 

Коли ж емоції і усвідомлення починають бути інтегруючим 

фактором поєднання усіх компонентів, що має місце у ході духовної 

практики, внутрішнє коло розширюється, відбувається рух вершин 

трикутників по колу і їх співпадіння у перспективі. Дія, тіло, думка, 

космос набувають символічного характеру внаслідок поєднання їх із 

емоційно-інтуїтивним комплексом усвідомлення. 
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Важливо з’ясувати, чим відрізняється зв’язок між вершинами за 

квадратом і за колом. Це буде відповіддю на питання про відмінність 

предметно-практичної дії від символічної дії. 

Деякі з інтерпретацій причин хвороб ґрунтуються на тезі (див., 

наприклад, [99, 644-895]), що саме емоційна і розумова сфери (у 

першу чергу, наші моральні принципи) є причиною соматичних 

захворювань. Так, захворювання очей виникають внаслідок неба-

жання звертати на щось увагу – не бачити щось. Те ж саме – і від-

носно захворювань вуха, – як небажання чути, вислуховувати когось. 

Тобто негаразди певного органу пов’язані із негармонійними, невір-

ними, нецілісними діями свідомості й психіки, зміст яких виявляється 

у процесі символічного прочитання природи того чи іншого органу: 

цей орган виконує не лише функцію на рівні матеріально-тілесної 

діяльності індивіда (обмежено), але має значення у формуванні 

цілісності всіх форм діяльності особистості. Іншими словами, причи-

ною захворювань (органічно-тілесних) є не просто порушення 

біохімічних процесів (адже відповідно до цього визначиться 

лікувальна стратегія застосування фармакологічних препаратів) і 

відповідно до цього – хворіє не тіло людини, (а дух начебто 

знаходиться за межами цього процесу) – хворіє особистість. 

“Хвороба – це просто повідомлення, яке надсилає твоє тіло. Це 

сигнал, поданий тобі твоєю надсвідомістю, або твоїм внутрішнім 

Богом, щоб повідомити, що у твоєму способі думок або у поведінці 

(розр. моя – А.О.) щось іде всупереч Великому Універсальному 

Законові Любові – Законові Відповідальності” [14 72]. “Хвороба 

ніколи не буває лише фізичною – це фізичний прояв метафізичного 

(яке стоїть за межами фізичного) послання” [14, 73]. 

З точки зору символізму як деякої цілісності людського буття слід 

говорити не про причини захворювань як деяку темпоральну (часову) 

характеристику, (що здійснюються у причинно-наслідковому дис-

курсі), які викликають деструкції в організмі, а – про певний вид 

синхронічності. У цьому випадку виключається можливість редукції 

одного компонента цілісності до іншого (наприклад, хіміко-біоло-

гічного до розумового, чи навпаки). “Спокуса” редукції пов’язана із 

складністю утримання протилежностей – і є суто гносеологічною 

проблемою, яка, до того ж, ґрунтується на логіко-дедуктивних і 

індуктивних способах бачення (виявлення) цілісності. Ці ж способи 

орієнтовані на механічне уявлення про предмет-тіло і не можуть 

бути застосованими при аналізі тілесності.  

Організм як цілісність тілесно-духовних процесів, що виникла 

внаслідок самоорганізуючих процесів живої природи, живе своїм 
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власним життям, незалежно від того, чи усвідомлює людина його 

життєдіяльність, елементи і ієрархію підпорядкованостей, чи життє-

діяльність здійснюється стихійно, – цілісність завжди існує і відтво-

рюється у кожен момент життєдіяльності.  

Але для розвитку індивіда до цілісної духовної істоти важливого 

значення набуває, по-перше, розвиток різних якостей цієї цілісності 

як диференціація і спеціалізація функцій тіла і свідомості у їх 

єдності; по-друге, усвідомлення єдності цих функцій і включення їх у 

більш широкий, історико-культурний (процес) контекст як фактор 

інтеграції у цілісність. Саме в останньому випадку і досягається сим-

волотворча засада тілесності, яка переводить функції дії із пред-

метно-практичної форми в символічну, що визначає конституювання 

духовності. 

Кожен з цих п’яти компонентів голограмно відображає на собі 

стан цілого, а ціле, водночас, і формує ці компоненти. Хвороба є 

своєрідним доповненням до цілого, принаймні – це покажчик стану 

одного із компонентів (або декількох), котрий вказує на відсутню у 

цілісності особи ланку, що не дозволяє реалізувати цю цілісність. 

Розглянемо основний ланцюг опосередкованостей. Его 

обумовлює наші бажання: або стимулює, або блокує їх. Водночас 

“блокується і та частина нашого тіла, яка необхідна для реалізації цих 

бажань… Фізичне, емоційне і ментальне тіла невідділені одне від 

одного” [15, 12-13]. “Дуже часто люди вважають, що біль говорить 

тільки про те, що вони повинні почати або припинити щось 

робити” [15, 12]. А мова йде про те, щоб “змінити своє 

ставлення” [15, 12] до певної дії чи обставин. Таким чином, 

необхідно змінити установку, ставлення до події, переформулювати 

ціннісну позицію. “Як тільки ти виявиш ментальну установку, яка 

тебе блокує і є причиною твоєї хвороби (вид. моє – А.О.), зразу 

переходь до … етапу безумовного прийняття себе таким, який ти є, і 

працюй над своїм образом думок до тих пір, поки не досягнеш 

необхідних змін... Фізичне тіло – всього лише відображення нашої 

душі” (вид. моє – А.О.) [15, 15].  

Негативна думка, внаслідок системності організму людини, 

породжує “своє друге” – хворобу органу, якому вона відповідає (важ-

ливо виявити об’єктивні підстави цієї відповідності). Відчуття 

негативності, спричинене реакцією на зовнішній особливості предмета, 

внаслідок того, що негативність переживається особистістю, 

призводить вплив на саму особистість. Негативне ставлення до 

іншого, – лише на рівні абстрагуючої думки проекується на іншого і 

приписується лише йому, але, у першу чергу – саме внаслідок 
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цілісності організму, – негативність діє на організм тієї людини, 

котра конституює це ставлення, тобто на саму себе. Інтенція на щось 

залишає у собі те, що стосується іншого: суб’єкт продукує своє 

ставлення до іншого із цілісності буття своєї тілесності; він лише 

розумово-аналітично переносить це ставлення на іншого. Ця 

проекція – лише елемент цілісності організму. Свідомість за допо-

могою думки абстрагується від організму лише номінально, як 

вказівка на інше; тобто як наслідування образу іншого, негативна 

емоція залишається на матеріалі тілесності тієї людини, яка її 

переживає. “Злість, заздрощі, ненависть, ревнощі та інші негативні 

думки не дозволяють ні розслабитись, ні створити позитивні 

думкоформи, а тому – і здоровий організм. Так влаштований Всесвіт: 

негативні думки деструктивні, вони руйнують у першу чергу 

власного творця” [94, 4]. 

Тому я бачу світ таким, яким є я сам. І чим більше я об’єктивую 

свої бачення і абстрагую їх від станів своєї тілесності, тим у більшій 

мірі існує загроза дисбалансу моєї тілесності. Дисбаланс виникає, по

-перше, внаслідок протиставлення об’єктивного суб’єктивному, по-

друге, внаслідок орієнтації на об’єктивне як на єдино істинне суще, 

по-третє, внаслідок цього відбувається деградація суб’єктивно-

тілесного. Крайня об’єктивація, як результат абстрагування від тілес-

ності, у подальшому не дозволяє повернутися об’єктивованому знову 

до тілесного, – тобто суб’єкт позбавляється можливості усвідомлення 

на матеріалі тілесності результатів об’єктивації. Усовується можли-

вість зворотного зв’язку між суб’єктом (тілесність) і об’єктом 

(предметність, наділена певними властивостями). Результатом цього 

є те, що суб’єкт проекує на себе властивості об’єкта, тобто об’єкт 

стає для суб’єкта дискурсом, масштабом виміру: суб’єкт усвідомлює 

свою тілесність як предметність (фізико-хімічну, біологічну тощо). 

Тоді “...феномен тіла не стільки визнається у своїй онтологічній 

значущості, скільки редукується до соціальних викрійок, різнома-

нітних конструктів” [33, 48]. Внаслідок цього починає “хворіти” 

певний “орган” тіла людини, інститут суспільства, система Природа-

Космос. 

Акцентована компонента (емоція, дія, думка, тіло), переміщуючи 

на себе центр функціональності, відповідно до цього зміщує усі інші 

складові компоненти, – і цілісність формується під її впливом. У 

даному випадку цілісність формується за рахунок виходу за межі 

свого функціонального статусу кожної із підпорядкованих ком-

понент. Здоров’я ж є лише тоді, коли має місце рівновага цих 
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компонент, їх єдність і взаємопроникність. 

Важливим фактором гармонізації компонент, встановлення 

рівноваги між ними за їх функціями є усвідомлення їх єдності, що на 

нинішньому етапі розвитку (раціоцентричному) людини, у першу 

чергу, передбачає усвідомлення тілесного як особливого типу пред-

метності, – принципово відмінного від фізико-механістичного його 

розуміння. Це (усвідомлення) передбачає і зміну типу раціонального, 

котре здійснює цю операцію. Головна ж риса попередньої раціональ-

ності полягала у тому, що об’єкт рефлексії покладається у формі 

об’єктивної предметності.  

Висновки 

Трансформація тілесності у ході символотворчого процесу духов-

них практик виступає головним фактором розвитку людини-

духовної, задає новий вектор аналізу феномена тілесності. Транс-

формація людської статури на рівні тілесності є глибинною засадою 

культивування духовних практик. Історичний аналіз еволюції форм 

духовних практик з точки зору трансформації тілесності і розгор-

тання її змісту дає можливість конструктивного аналізу розуміння 

природи духовності, виявлення нового антропологічного аспекту 

буття. 

Аналіз міметичної природи наслідування у символічних діях, які 

формуються за часів первісних вірувань (зокрема, у шаманізмі та 

магії), є початковим етапом виявлення глибинних засад розгортання 

змісту тілесності. Імітаційний аспект тілесності, змінюючи аспекти 

свого прояву на кожному з етапів розвитку духовних практик, завжди 

залишається основою символотворчого процесу. 

Процес розгортання змісту тілесності як усвідомлення її діяль-

ності здійснюється у ході набуття тілесністю латентних форм, за 

рахунок чого адепт духовності, віддаляючись від зовнішнього 

аспекту символічної дії, все більше осягає внутрішньо-енергійну 

сферу функціонування тілесності. Саме енергійний аспект символо-

творчого процесу конституює феноменологічний дискурс осягнення 

тілесності. Розуміння механізму трансформації тілесності дає 

можливість розглядати багатоманіття проявів символічного, типо-

логій символів і символічних систем, а відповідно до цього – і типів 

духовних практик у їх єдності. Трансформація тілесності у символо-

творчому процесі духовних практик, створюючи новий рівень 

антропо-буття – людину-духовну, дає їй можливість усвідомлювати 

свою єдність з Універсумом шляхом рефлексії над власним емоційно-

енергійним потоком, який просякнений прагненням до злиття із 


