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ХХ 
 століття було рубіжним етапом розвитку 

традиційної філософії, підведенням підсум-ків 

минулих досягнень і спробою форму-лювання 

нових орієнтирів у розумінні основних питань 

філософії, філософських методологій тощо. Основне коло проблем, 

що виникали при цьому, групувалося навколо статусу розуму. 

Спроби визначити філософію як науку всіх наук у класичному її 

варіанті (Фіхте, Гегель) врешті-решт звелися до панраціоналізму, 

який був відкинутий філософією ХХ століття. Критика положень 

модерної філософії ґрунтувалася на сумніві у можливостях класичної 

філософії вирішувати проблеми на прин-ципах філософії свідомості. 

Тоталітарний аспект природи розуму у постмодерні долався не 

виходячи з логіки самого ratio (cogito ergo sum Декарта не залишало 

ніякої надії на дійсне існування сутностей, що знаходяться за межами 

розуму), коли існування буття суб’єкта ототожнювалося не з мис-

ленням, а – шляхом розширення уявлення про суб’єкт. Це досягалося 

різними способами. По-перше, за рахунок того, що засади 

життєдіяльності суб’єкта переміщувалися на ґрунт позанауковості й 

ірраціональності (для такого виходу багато чого зробив Й.Г. Фіхте з 

актом самопокладання Абсолютного Я); по-друге, експансія сутності 

суб’єкта розширювалася, включаючи комплекс відчуттів (як це було 

в емпіріокритицизмі – Мах, Авенаріус), що стало важливим кроком у 

напрямку психологізації наукового досвіду. 

Тенденція розвитку філософії у ХХ столітті, з критикою 

раціоналізму і традиційної метафізики, проходила під гаслом 

повернення до природного єства людини, створюючи тим самим 

передумови виникнення методології побудови теорії духовності. 

Однак при цьому важливим для розгляду природи духовності є те, що 

саме вбачається за глибинне підґрунтя вихідної цілісності людини, 

суб’єкта. Е. Гуссерль та М. Гайдеггер поставили питання про те, 

наскільки філософія може відповідати запитам сучасності, якщо буде 

будуватися як наукова теорія, – адже тим самим ігнорувався 

вихідний статус донаукової свідомості як історично первинної засади 

формування наукового знання. 

Е. Гуссерль у своєму феноменологічному методі, намагаючись 

подолати психологізм у науці, виявив шар феноменів, на його думку, 

як таких, що конституюють загальнозначущі (а значить – наукові) 

сутності свідомості, звівши до них діяльність суб’єкта. У контексті 

вказаної тенденції повернення до єства людини важливого значення 
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набуває процедура феноменологічної редукції, сформульована 

Е. Гуссерлем, а також розроблена ним тематика інтенціональності, 

метою яких було виявлення дорефлексивних прошарків свідомості 

людини, а точніше сказати, – які визначали б ґраничні, проміжні між 

соматичним і семантичним рівнями антропо-буття, області свідо-

мості. Однак при цьому їх вичленування Гуссерль здійснює  шляхом 

абстрагування від цілісного процесу життєдіяльності людини. 

Адже за межами розгляду залишається той, хто здійснює 

феноменологічну редукцію. “Кожен з нас... завдяки методу фено-

менологічної редукції був повернений до свого трансцендентального 

ego” [40, 152]. “Чиста, або трансцендентальна феноменологія 

отримує своє обґрунтування не як наука про факти, але як наука про 

сутності (як наука “ейдетична”), як наука, яка має намір констатувати 

виключно “пізнання сутності” – ніякі не “факти”. Відповідна 

редукція – редукція психологічного феномена до чистої 

“сутності” (вид. моє – А.О.) ... є редукція ейдетична” [41, 21-22].  

Тим самим можна сказати, що методологія Гуссерля залишалася 

засобом виявлення сутностей метафізичної природи (феномени), 

тому що вони розглядалися як першоелементи людської свідомості, 

визначені діахронічно і логіко-аналітично. Відсутність установки на 

цілісність у Е. Гуссерля обумовлена його орієнтацією на філософію 

свідомості. 

Наступний крок у напрямку розширення розуміння природи 

суб’єкта був зроблений М. Гайдеггером, який аналізував донауковий 

досвід повсякденності, апелюючи до міфології та первинної 

етимології мови, що було однією з перших спроб надання антро-

пологічного змісту онтологічному виміру дійсності. Наближаючись 

до визначення екзистенції як глибинної структури людського єства, 

М. Гайдеггер визначає новий антропологічний аспект вирішення 

онтологічної проблеми в антиметафізичному дискурсі. “Присутність 

є суще, яке, розуміючи у своєму бутті, відноситься до цього буття. 

Тим самим заявлене формальне поняття екзистенції. Присутність 

екзистує. Присутність є далі суще, яке завжди я сам” (вид. моє – 

А.О.) [171, 52-53]. Екзистенція інтегрує людину в певну цілісність, – 

нову цілісність, відмінну від хіміко-біологічної цілісності її 

організму, у чому важливого значення набуває настрій, емоція, – 

тобто охоплює більше коло рівнів єства людини. “Те, що ми онто-

логічно позначаємо титулом прихильність, онтично є найзнайоміше і 

найповсякденніше: настрій, настроєність (вид. моє – А.О.). До будь

-якої психології настроїв слід віднести цей феномен як 

фундаментальний екзистенціал” (вид. моє – А.О.) [171, 134]. 
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Орієнтація на настрій, емоційний аспект єства людини, що має місце 

у М. Гайдеггера, у значній мірі є кроком у напрямку від коґітальної 

спрямованості філософії свідомості й виявлення підґрунтя цілісності 

людського єства. Емоція містить у собі енергетичний потенціал, 

котрий може стати об’єктом усвідомлення і у подальшому розвитку 

людини виступатиме одним із інструментів самоздійснення 

особистості. 

Однак у екзистенціалізмі психосоматичні підвалини емоції 

залишаються без розгляду, – емоція виступає об’єктом уваги лише як 

усвідомлена емоція (див., наприклад, аналітику Гайдеггером фено-

мену страху [171, 140-142] та аналітику феномена жаху [171, 184-

191]). При цьому інтенція самого усвідомлення, мотивація 

усвідомлення залишаються поза межами уваги і по умовчанню 

постулюється, що вони обумовлюються повсякденним досвідом і 

матеріальними потребами людини. У такому разі інтенція і мотивація 

мають фрагментарний характер, який співвідноситься із фраг-

ментарністю розумово-аналітичних процедур свідомості. Емоція та 

інтегрована нею тілесність взаємодіють у даному випадку спонтанно, 

з одного боку, а з іншого – функції емоції обмежуються розрядкою 

накопиченої енергії. При цьому дана розрядка не виступає 

інтегруючим фактором, який би привносив у свідомість і психіку 

людини нові змістовності, тим самим розширюючи горизонт 

усвідомлюваних факторів. Енергія емоції не знаходить своєї 

матеріалізації у вигляді певних свідомо об’єктивованих форм. Хоча 

частково подібна мета досягається у художньо-естетичній творчості, 

де творчий імпульс митця реалізується в опусі. У цьому відношенні 

художньо-естетична діяльність займає проміжне положення між 

предметно-практичною і науково-теоретичною діяльністю, з одного 

боку, а з іншого – символотворчим процесом духовних практик, 

тобто власне духовністю. Художньо-естетична діяльність охоплює 

собою більшу кількість рівнів антропо-буття, ніж предметно-

практична та науково-теоретична, які із дійсності вихоплюють лише 

окремі фрагменти, так само як і лише окремі фрагменти цілісної 

особистості задіюються у колі горизонту усвідомлення. І це має місце 

завдяки тому, що активізується емоційна складова антропо-буття як 

така, виступаючи матеріалом для формування змістовного виміру 

твору мистецтва. На відміну від цього у науково-теоретичній 

діяльності, у її прагненні до об’єктивності формами виразу 

змістовності виступають поняття, і тому емоції у даному випадку 

взагалі не має місця. У предметно-практичній і повсякденній 

діяльності емоція вкорінена у безпосередність ситуації, здійс-
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нюючись спонтанно і некеровано. 

У мистецтві, хоча емоція і виступає матеріалом для оформлення 

змістовності, однак на її оформлення впливають, по-перше, вибір 

“матеріалу мови” мистецтва (звук у музиці, фарба у живописі, рухи 

тіла у хореографії тощо). Звісно, усі ці типи “матеріалу” вкорінені, 

врешті-решт, у тілесність, тому що виступають функціями, але 

функціями адсорбовано-рафінованими; тобто у певній мірі має місце 

абсолютизація однієї із них. По-друге, на спосіб функціонування 

емоції впливає індивідуальний стиль митця, особливості якого 

обумовлені, зокрема, і стереотипами епохи, світоглядно-мистецькими 

уподобаннями, що, врешті-решт, визначається менталітетом епохи, 

тобто структурою категоріального каркасу загальновизнаного дис-

курсу. Іншими словами, художньо-естетична емоція конституюється 

через загальнозначущі стандарти мислення і соціально-культурного 

життя. У цьому випадку тілесність підпорядковується ментальним 

структурам свідомості та внаслідок цього, інколи, іще в більшій мірі, 

ніж у випадку із науково-теоретичною або ж предметно-практичною 

діяльністю – піддається примусовим діям з боку розуму людини як 

вищої і самодостатньої інстанції, котра обґрунтовує ту чи іншу 

мотивацію і тим самим легітимізує її. 

Хоча відома очищаюча роль катарсису, який переживається 

внаслідок заглибленого співчуття, співпереживання творам мис-

тецтва. У цьому випадку людина може відчувати потрясіння, що, 

власне, і свідчить про трансформацію глибинних структур її психіки. 

У мистецтві усвідомлення феномена прекрасного як категорії 

художньо-естетичного процесу виступає лише пусковим механізмом 

психосоматичних зрушень внаслідок того, що людина, практично 

несвідомо, ототожнює себе із об’єктом споглядання і тому не 

відокремлює себе від нього, що означає втрату епістемологічного 

статусу даної категорії і переведення її у статус буття людини, 

антропо-буття (що означає перехід від поверхнево-гносеологічної 

ситуації “знати” до глибинно-онтологічної – “бути”). Однак у 

художньо-естетичній творчості даний процес здійснюється спонтанно, 

хоча, як наприклад, у акторській творчості подібна спонтанність 

наповнюється змістом, породженим життєвим досвідом актора. 

Звісно, розвиток людини здійснювався шляхом диференціації та 

спеціалізації різноманітних форм діяльності (як на рівні індивіда, так 

і на рівні спільнот). Однак ця спеціалізація може бути фактором 

прогресу лише у тому випадку, коли відокремлена функція не 

втрачає свого зв’язку із цілим, і у першу чергу – із підґрунтям цього 

цілого – психосоматичними процесами, тілесністю. Зміни у структурі 
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тілесності конституюють зміни елементів свідомості, а вплив 

елементів свідомості на тілесність задає новий імпульс розвитку 

духовності. 

Повсякденний досвід і побутова ненаукова свідомість ґрунту-

ються на принциповій розмежованості й протиставленості психо-

соматичного (тілесного) і свідомісно-інтерпретативного аспектів 

антропо-буття, коли останній відокремлюється від першого за 

рахунок того, що поривається їх природний зв’язок, з одного боку, а з 

іншого – не налагоджується на новому рівні їх функціональна 

взаємодія. Остання ж встановлюється шляхом інтроспективного 

самоспоглядання зв’язку між енергетичними імпульсами тілесності й 

усвідомлено-інтерпретативним рівнем психіки (емоціями, діями, 

думками), що, власне, і виводить людину на рівень духовного 

осягнення дійсності. 

На відміну від цього, формування елементів духовності у стані 

бадьорості передбачає набуття людиною властивості просякнення 

дискурсивно-логічного виміру антропо-буття елементами інтуїтивно-

спонтанної тілесної дії. Це досягається, наприклад, шляхом 

автоматизації рухів, коли спочатку детально аналізуються і свідомо 

вибудовуються у певні послідовності рухів кінцівок диригента, 

музичного виконавця, тіла спортсмена тощо, котрі репрезентують 

континуально-цілісний стан антропо-буття. Критикуючи раціо-

центризм, філософія ХХ століття, тим самим, впритул підійшла до 

постановки питання про природу, евристичні можливості та межі 

застосування рефлексивно-аналітичної процедури як основного 

алгоритму пізнання. Подібний напрямок думки незмінно приводить 

до проблеми виявлення нерефлексивних, дорефлексивних форм 

усвідомлення співбуття суб’єкта і об’єкта.  

Пошук структур нерефлексивної безпосередності як сучасної 

філософеми, на наш погляд, повинен здійснюватися, з одного боку, у 

напрямку асиміляції нових даних наук про людину та про мікросвіт, а 

з іншого – шляхом аналізу витоків філософії. Адже сучасне філо-

софування характеризується, по-перше, своєю теоретико-пізна-

вальною спрямованістю, орієнтацією на вихідне протиставлення 

мислячого суб’єкта і дійсності, котрий у своїй діяльності лише 

відображає світ. По-друге, методологія філософського дослідження 

спирається на суспільно-культурну парадигму розуміння розвитку 

свідомості, яка уявляє цей процес як послідовний ланцюг змін, що 

відбуваються у часі; при цьому час уявляється як певна лінія, котра 

незворотно рухається із минулого у майбутнє. Вказані особливості 

сучасної парадигми філософування свідчать про відхід від ідей 
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первинної єдності філософії початкового етапу її існування.  

Вихідна тотожність буття як антропо-вимірного спів-буття 

суб’єкта і об’єкта знаходиться за межами горизонту усвідомлюваних 

потреб, бажань, нахилів, ідеалів суб’єкта; вона не може бути 

відрефлексована у пізнавальній діяльності суб’єкта, тому що у 

пізнавальному акті суб’єкт не в змозі охопити підґрунтя свого 

власного існування; бо у такому разі він його втрачає, претендуючи 

стати підґрунтям самого себе. Власне кажучи, історія розвитку 

філософії у класичному її вигляді, – як науки наук, як знання, що 

виявляє останні підвалини буття (метафізика), – увесь час рухалась у 

межах набуття нових форм мета-знання. І основною засадою цього 

розвитку було виявлення все ширшого змісту і кола значень знань, 

породжених рефлексивними процедурами свідомості, що збагачувало 

зміст самої свідомості як суспільної свідомості. За рахунок цього 

здійснювалася універсалізація як суб’єкта пізнання, так і об’єкта 

пізнання, проти чого так активно виступив філософський постмодерн 

у другій половині ХХ століття. Але слід мати на увазі, що така 

універсалізація не сягала онтологічних засад єства людини, – 

рефлексія за своєю природою є вторинним процесом, хоча в аспекті 

зворотнього зв’язку вона може впливати на “психоїдний” вимір 

буття людини.  

Антропологічний підхід дозволяє виділити, принаймні, дві форми 

впливу взаємодії рефлексивних процедур з онтологічним антропо-

виміром. Перша з них, умовно її можна було б назвати екстенсивно-

екстравертивною, полягає у тому, що знання про себе і про світ 

людина намагається застосувати на рівні нововведень у сферу 

предметно-практичної діяльності, мета якої полягає в асиміляції 

навколишнього середовища для потреб людини. Це передбачає 

створення опосередкованих форм діяльності, функція яких зводиться 

до трансформації природного середовища у таку форму його 

існування, яка була б придатна до асиміляції її людиною на хіміко-

біологічному рівні.  

Друга – інтенсивно-інтравертивна, в історії філософії репрезен-

тована досить широким спектром саморефлексій, починаючи від 

платонівського споглядального світу об’єктивних ідей і неопла-

тонівських самовизначень Єдиного, через декартівське cogito ergo 

sum та інтелектуальну інтуїцію, до спекулятивності фіхтевської та 

гегелевської діалектики самоспоглядання думки та досвіду фено-

менологічної редукції Е. Гуссерля.  

Головний висновок із попереднього розвитку такий, що філософія 
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не може здійснюватися у формі науково-теоретичного знання, загаль-

ним дискурсом якого є протиставлення суб’єкта і об’єкта, епісте-

мологічне за своєю природою. Незважаючи на те, що вже мали місце 

спроби вивести філософію із теоретичного дискурсу в практичний 

(наприклад, К. Маркс), однак їх засадою виступала цілеспрямована, 

раціонально організована предметно-практична діяльність. Хоча 

подібний підхід і мав велике значення у контексті визначення 

діалектики матеріального й ідеального, однак дана позиція розглядала 

лише соціальну природу людини у контексті її свідомої предметно-

практичної діяльності, соціальної практики. Справедливим був 

докір марксизмові в ігноруванні ним індивідуально-особистісної 

природи людини. Але спроби феноменології та екзистенціалізму 

звернутися до неповторності особистісного досвіду при одночасному 

утриманні інтерсуб’єктивної сторони соціального буття виявили 

метафізичний характер їх розмірковувань (спосіб побудови філософії 

шляхом визначення системи понять). “Практична спрямованість” 

сучасної практичної філософії, зокрема, комунікативної філософії, 

хоча у певній мірі вирішує проблеми постметафізичної філософії, 

однак зводиться знову ж таки до одного-двох принципів, яким 

підпорядковується система філософії. Безумовною рисою нової 

філософії повинна стати її практична спрямованість. При цьому 

критика коґітального характеру класичної філософії, якщо вона 

послідовна, повинна звернути увагу на те, що існуючі форми 

сучасної практичної філософії спираються на такий дискурс 

філософування, у якому будь-яка предметно-практична, науково-

теоретична чи комунікативна дія обмежується опорою на розумово-

логічні, прагматичні характеристики людського єства; її ідеалом, 

засобом і метою виступає людина-розумна. 

У сучасну епоху, епоху розвитку інформаційних технологій, 

якими все більше охоплюється життєвий простір людини, важливо 

згадати, що розвиток як діалектичний процес не здійснюється таким 

чином, що зростає, вдосконалюється лише певна одна функція, якою 

б прогресивною вона не була для людства на момент її виникнення. 

Слід пам’ятати вже давно сформульовану схему діалектичного 

розвитку, згідно з якою безмежне розгортання одного із “прогре-

сивних” полюсів призводить до переходу в протилежний стан. І цей 

протилежний стан, як інша крайність, повністю заперечуючи 

попередній, тим самим ставить себе у ситуацію свого попередника – 

абсолютизує свій статус. 

Зараз необхідно осягнути цю діалектичну істину в контексті 
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співвідношення пари протилежностей “знання – незнання”, яка у 

більш широкому контексті набуває дихотомії “профанне – сак-

ральне”. У цьому відношенні важливого значення набуває етичний 

вимір знання. Етичний вимір знання неможливо виявити у цьому 

знанні як результаті пізнавального процесу. Орієнтація лише на 

науку з її раціональним осмисленням дійсності та вказівка на 

об’єктивність цього знання як аргумент для того, щоб на нього 

спиратися у наш час, коли наука все більш позбавляється ілюзії 

досягнення Абсолютної Істини; видимість аргументації, що 

спирається на наукові факти й істини, – все більше підштовхують до 

визнання того безсумнівного положення, що і не-знання, поряд із 

знанням, повинно бути осягнуте як ціннісна категорія 

життєдіяльності особистості. 

Морально-етичний аспект наукового знання у вигляді певної 

теоретичної схеми дійсності слід відшукувати не у самому науковому 

знанні, доказах розсудку і очевидностях науково-теоретичних 

постулатів, культивування яких є для людини своєрідною формою 

самосуггестії, направленої на формування відчуття комфорту і 

захищеності перед світом невідомого і потаємного (страх перед 

невідомим – це страх, з яким людство мало справу ще за часів свого 

дитинства). Де є знання і опора лише на знання, там завжди виникає 

ілюзія того, що можна уникнути негативних наслідків його впро-

вадження і культивації, ілюзія всемогутності знання. Морально-

етичний аспект наукового знання може бути конституйованим у 

практиці наукової діяльності вченого із усвідомленням цінності        

не-знання поряд із знанням. Не-знання повинно перейти у статус 

наукового конструкту так само, як і знання.  

Морально-етична сторона знання спонтанно-природно прояв-

ляється і тоді, коли людина, володіючи певним арсеналом знань, 

розуміє їх обмеженість, неповноту, знаходиться у ситуації невизна-

ченості й у межах цієї невизначеності вона повинна здійснити вибір. 

Ситуація вибору в умовах усвідомлення того факту, що будь-якому 

спектру знання протистоїть іще більш широкий спектр незнання. 

Невизначеність знання (незнання) стимулює пошуки моральних 

критеріїв і підстав для вибору раціо-визначеності дій людини. 

Раціональна, прагматико-практична акцентуація свідомості, котра 

абсолютизує постулат про те, що знання завжди повинно мати такі 

очевидності, які б повністю орієнтувалися на зовнішній чуттєвий 

досвід, або ж на логічну доказовість істин, котра (ця доказовість), у 

свою чергу, спирається на постулати, породжені безпосередністю 

“інтелектуальної інтуїції” чи якоюсь іншою саморефлексивною 
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формою пізнання, – залишає за межами своєї уваги безпосередні 

форми самоусвідомлення дійсності: емоційно-вольову, інтуїтивно-

творчу, вплив яких на процеси тілесності важко перебільшити зараз, 

у нашу епоху раціонально-калькулятивної свідомості. Цей тип 

свідомості, орієнтуючись на комбінаторно-алгоритмічні процедури, з 

однаковою сміливістю береться як до маніпуляції предметно-

чуттєвим світом, створюючи “нову природу”, так і до маніпуляції 

свідомістю спочатку на рівні загальнодержавних ідеологій, а потім – 

у міжпартійній політичній боротьбі, створенні індустрії реклами і 

стереотипів масового мистецтва, котрі за допомогою все більш 

зростаючого використання інформаційних технологій, практично, не 

залишають місця індивідуально-особистісному аспектові бачення 

світу. 

Не багатоманіття варіантів вирішення того чи іншого питання 

життєдіяльності людини, калькульоване багатоманітними засобами, 

створеними масовими технологіями породження і розповсюдження 

знань, повинно стати масштабом вибору для людини. При прора-

хуванні певного варіанта серед інших, сама процедура вибору 

перетворюється на культивування здібностей до калькуляції, – і тоді 

включається лише розумово-аналітичний аспект єства людини. А 

керує ним, у цьому випадку, нерефлексоване бажання, потреба, 

інтерес, які сягають глибин підсвідомого, не приєднуючись до 

свідомого: людина залишається у колі повсякденно-практичного 

досвіду звичок, обмежуючи ним увесь спектр своїх самовизначень. 

Але самовизначення, самореалізація особистості, як це говорить 

психоаналіз (К.Г. Юнг), можуть мати місце лише тоді, коли людина, 

орієнтуючись на свої спонтанні (у даному випадку, притаманні лише 

її власній природі) реакції, намагається власними зусиллями 

встановити місток між витісненими бажаннями і свідомим, а не так, 

що за неї це роблять або режисери, які за кадром фільму 

“підказують” глядачеві, коли необхідно йому засміятися, чи творці 

реклами, котрі створюють стереотипи потреб і бажань, відповідних 

новим можливостям конкуруючих товаровиробників. 

Західноєвропейська філософія дуже часто не могла визначитись з 

тим, де розмістити пізнаючого суб’єкта. Вихідна властивість свідо-

мості – бути “направленою на дещо” (інтенціональність за Гуссерлем), 

завжди породжувала роздвоєність на суб’єкта й об’єкта. При цьому 

природу цієї роздвоєності вбачали або у сутності самої свідомості 

(поняття інтенціонального об’єкта й інтенції як властивості свідо-

мості; різновиди суб’єктивного ідеалізму), або ж знаходили у самому 
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світі (матерія – свідомість). 

Протиставлення суб’єкта дії та об’єкта дії завжди ставило питання 

про те, що чи хто є рушієм цієї дії. Чи може існувати, або ж чи 

виникає суб’єкт дії у процесі самої дії, чи він конституюється за 

межами цього процесу, на засадах саморефлексії самоусвідомлення, 

повністю осягаючи себе (у цій рефлексії) як суб’єкта дії на 

протилежність об’єкту і до нього?  

Для того, щоб взагалі здійснилася пізнавальна процедура, 

необхідно, по-перше, пізнання суб’єктом об’єкта, по-друге, – 

пізнання суб’єктом своєї пізнавальної діяльності, направленої на 

об’єкт. Це передбачає, що природа суб’єкта, який пізнає зовнішній 

йому об’єкт і природа суб’єкта, який пізнає себе у процесі пізнання 

іншого (об’єкта) – були тотожніми. Однак на яких теренах 

конституюється ця тотожність? Адже, як виявляється, “якості” цих 

двох “суб’єктів” принципово відрізняються і це обумовлено змістом 

того, на що направлений суб’єкт пізнання. Чи можливо шляхом 

феноменологічних процедур, чи яким іншим способом, встановити 

баланс і “діалог” між екстравертивною і інтравертивною направ-

леністю суб’єкта у ході його життєдіяльності? Іншими словами, які 

особливості повинна мати рефлексія, яка конституювала б буття 

суб’єкта, спираючись лише на власну активність? Адже інтен-

ціональність за Гуссерлем передбачає “направленість свідомості 

на...”, тобто на інше, ніж сам суб’єкт рефлексії. На чому ґрунтується 

самодостатність суб’єкта у подібного роду дії? Як самоданість 

суб’єкта не може суперечити об’єкту і не визначатися через нього? 

Особливість суб’єкта, який пізнає, відображаючи дійсність, 

полягає у тому, що він сам по собі не містить ніякого змісту. У 

епістемологічній парадигмі філософії свідомості він може існувати 

лише у вигляді постулату, антропологічний зміст якого полягає у 

твердженні чистої волі, волі як такої, котра за своїм змістом не несе 

ніякого гносеологічного навантаження. Це даність, що приймається як 

буття “тут і зараз”. У цьому відношенні будь-який постулат як 

єдність волі та віри є точкою злиття суб’єкта й об’єкта. Філософія 

виникає, породивши проблему протилежностей: первинне – єдине і 

вторинне – багатоманітне, суб’єкт і об’єкт тощо. Відмовившись від 

тотожності суб’єкта й об’єкта, філософія вихідним постулатом стала 

визначати первинність однієї з цих протилежностей.  

Серед них, з антропологічної точки зору, первинне значення має 

диспозиція “суб’єкт – об’єкт”, котра у розгортанні-розвитку пізна-

вального аспекту життєдіяльності людини породжує усі інші пари 

протилежностей. І суб’єкт набуває змісту лише тоді, коли у своїй 
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активності він певним чином корелюється з об’єктом. Але у такому 

разі виникає проблема активності: що є її джерелом? Джерелом 

активності може бути лише те, що нічим іншим не приводиться в 

дію, тобто Першоджерело, деякий Абсолют (Вічний Двигун, Бог, 

Субстанція, Абсолютна Ідея тощо), – така відповідь класичної 

філософії. І звісно, природа цього Першоначала, згідно з даною 

концепцією, містить у собі всі подальші “атрибути” і “модуси”, які 

виявляються у процесі розгортання Першоначала. Це єдиний сюжет, 

за яким розвиваються положення міфологічних космогоній, 

ранньофілософських космологій, розвинених форм релігії (зокрема, 

світові релігії), різних течій філософії. Суб’єкт-об’єктна епісте-

мологічна парадигма виявила досить солідний еврістичний потен-

ціал, який в історії філософії був розгорнутий на тлі багатоманітних 

проявів. 

Але у класичній епістемологічній парадигмі мається на увазі лише 

гносеологічний аспект Першоначала – Абсолюту (за яким виявляється 

його непізнаванність). У зв’язку з цим постають такі питання: як у 

сфері гносеології можуть виникнути сутності, природа яких 

непізнаванна, тобто чому гносеологічна настанова примушена 

якимось чином за зовнішнім фасадом пізнання визнавати наявність 

його (пізнання) протилежності? Далі, якщо ми змушені визнати 

існуючою диспозицію пізнаванності та непізнаванності, то виникає 

питання: що далі з нею робити? Як Першоначало може породити 

сутність, котра протилежна йому за своєю природою? Неоплатонізм 

і біблейська екзегетика присвятили вирішенню цієї проблеми чимало 

часу, так і не знайшовши в арсеналі логічних (гносеологічних) 

засобів її вирішення. А вони спиралися, як відомо, на такі 

метафізичні характеристики Абсолюту (Бога), як Його Могутність, 

Любов, Милосердя, або ж зверталися до Одкровення, Осяяння. 

Подібні настанови пов’язані із прагненням до сакрального: будь-який 

Абсолют (релігійний і філософський) існує як результат певного 

табу для розумово-логічної аналітики. Без дотримання цього табу 

розум ніколи не дійшов би до своєї цілісності й завершеності. 

Розумовий синтез (див. далі) є синтезом обмеженого і може бути 

завершеним шляхом обмеження. Він не виходить за свої межі, тому 

що покладається на дихотомію суб’єкта й об’єкта, на неможливість 

поєднання суб’єкта з об’єктом. І ця неможливість коріниться у 

принципово різних способах буття того й іншого. Єдність їх може 

виявлятися лише опосередковано, у русі, де і змінюється динаміка й 

характер їх єдності. 

В умовах епістемологічної парадигми, на яку спирається 
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філософія свідомості, у динаміці протиставлення суб’єкта й об’єкта, 

у залежності від типу філософії, одна з цих протилежностей 

постулюється, а інша – теоретично реконструюється через абстра-

гуючу діяльність мислення. Тобто спочатку має місце постульована 

очевидність (зараз іде мова про побудову філософської концепції як 

свідомий раціональний процес на відміну від передуючого стану 

осмислення як алогічного, творчого переходу від однієї парадигми 

філософування до іншої), а потім з неї дедукується багатоманіття 

властивостей Універсуму. Але в обох цих випадках має місце 

теоретична реконструкція, яка здійснюється пізнаючим суб’єктом. І 

чим більше за змістом об’єкт дослідження як об’єкт теоретичної 

реконструкції, чим більш широкі сфери буття він обіймає (а 

філософія, зокрема, своїм об’єктом робить Всесвіт, Універсум, 

властивості якого за своїм змістом обумовлюються, на відміну від 

релігії, все більшою кількістю знання, яке породжується аналітичним 

розумом науки), – тим більш нагальною стає проблема дистан-

ціювання об’єкта від суб’єкта. Суб’єкт, як масштаб дослідження, 

повинен бути ширше того, що досліджується, тобто світ. Він, як 

такий, повинен охоплювати у собі усе багатоманіття дійсності, 

представленої об’єктом. Крім цього, такий суб’єкт повинен містити у 

собі властивості, які б гарантували виявлення нових властивостей як 

суб’єкта, так і об’єкта, – тобто він повинен бути відкритою 

системою, вільною від будь-яких теоретичних упередженостей і 

постулатів, поява і зникнення яких, їх зміст, завжди має обмежений 

конкретно-історичний характер. 

Природа несвідомого значною мірою залишається за межами 

осягнення сучасної психології, науки і філософії. Поворот до 

вивчення природи людини, на засадах чого будувалися б усі науки, у 

тому числі і філософія, має як історико-філософську ретроспективу 

шляхів його вирішення, так і сучасне актуальне звучання. Питання 

про співвідношення цілісного буття людини розуму в контексті 

можливості осягнення розумом цієї цілісності, постійно відрод-

жувалася із небуття філософсько-психологічних підвалин. 


