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ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ:  

РЕЛІГІЙНІ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ 
 

Проблема духовного розвитку людини в умовах сьогодення набуває 
особливої актуальності. 

Сутність сучасного стану людського суспільства християнські 
філософи та теологи вбачають в становищі духовної деградації. На думку 
християнського духовенства, бездуховність – це джерело всіх бід в 
особистому, сімейному та суспільному житті людини. Цим пояснюється і 
той факт, що з початку 90-х років ХХ сторіччя почастішали наполегливі 
спроби вітчизняних філософів переосмислити поняття «духовність», 
ввести його в систему повноправних філософських категорій. На цьому 
шляху дослідники виправдано звертаються до аналізу концепцій 

духовності в християнській філософії (М. Бердяєв [1, с. 52], О. Лосєв 
[2, с. 96], В. Соловйов [3, с. 252]). 

Саме поняття «духовність», християнські філософи та теологи 

вважають надзвичайно глибокою та багатогранною цінністю, вказуючи на 
її етично-вольову сутність, діяльний характер та провідну роль в процесі 
самореалізації особистості. 

Розвиваючи ідеї попередників, сучасні філософи (А. Азархін, 

В. Кандинский, В. Крутоус, Е. Соколов, І. Силуянова, Л. Коган) намагаються 
дослідити сутність духовності у взаємодії таких загальнолюдських 

цінностей як людяність, добро, істина, краса, справедливість, знання. В 
їхніх працях простежуються тенденції в тлумаченні духовності як «прояву 
якості особистості», як підґрунтя моральної зорієнтованості [4, с. 25], як 
різновиду творчості та пізнання особистістю своєї природи. 

Цікаві думки, що певною мірою збігаються з нашими уявленнями 

про природу духовності знаходимо у працях східного філософа 
Ш. Ауробіндо. Він вважає, що духовність не є інтелектуальність, не є 
чиста мораль; це не є релігійність, і не емоційність. Усе це в сукупності є 
велика загальнолюдська цінність, підготовчі шляхи для дисципліни та 
очищення людської природи [5, с. 112]. 

У філософському пізнанні поняття духовність набуло різних 
тлумачень. Використовуючи постулати зазначених дослідників можна 
дати визначення поняття «духовність» у світлі нашого розуміння його 
аксіологічної значимості. 

Духовність – це творча здатність людини до самореалізації та 
самовдосконалення, що зумовлюється когнітивно-інтелектуальними, 
чуттєво-емоційними та вольовими особливостями в цілеспрямованому 
пізнанні та ствердженні в життєдіяльності загальнолюдських, етичних, 

естетичних та релігійних цінностей. 

Сучасні теологи пов’язують розуміння духовності з уявленням про 
людське богоуподібнення, на шляху якого людина спроможна виявити 

себе через такі загальнолюдські та релігійні цінності якими є совість, 



відповідальність, віра, любов, справедливість, милосердя. Завдяки цим 
ціннісним орієнтаціям людина здатна піднятися до вищих сходинок 
духовності, досягнувши моральної чистоти, богобачення та святості. Отже, 
вихід з будь-яких кризових ситуацій слід шукати не в «стихіях світу 
цього», а в самій природі людини. Кожна людина має бажати духовного 
зцілення загальнолюдськими та релігійними цінностями, які допоможуть 
їй в її сімейних та дружніх зв’язках, в національному єднанні і в будь-яких 

інших безвихідних ситуаціях. 
В цьому сенсі єдиною реальною основою духовного життя людини 

християнські богослови вважають віру як загальнолюдську духовну 
цінність, яка повинна розглядатися умовою духовно-морального і 
фізичного здоров’я людини, основою вирішення її життєво важливих 

проблем. 
Закликаючи до вибору духовності як «істинного життєвого шляху» 

слід апелювати до почуття відповідальності людини за свою долю і долю 

всього світу в цілому. Для здійснення такого покликання кожна людина 
повинна виховати в собі певні стереотипи поведінки, головними з яких є 
любов до ближнього, терпіння, змирення, молитовність, милосердність, 
вірність та відданість. 

Для досягнення такого стану духовної досконалості слід насамперед 
звільнитися від людської гріховності та надмірних пристрастей. Потрібно, 

щоб духовні шукання людини були щирими і постійними, з глибокою 

покорою та каяттям, – що виконують функцію доглибинного зв’язку 
людини з Всесвітом, підтримують константність особистості та її 
індивідуальну цілісність. 

Процес сходження до стану духовності через такі ціннісні орієнтації 
є непростим. Він вимагає від кожної людини уважного відношення до себе, 
утримування від усього недозволеного і хибного, досягнення моральної 
чистоти, внутрішньої зосередженості та глибокої духовної молитви. 

Духовна молитва, як і життя, не можливі без високої моральності, 
тобто без виконання християнських заповідей. Це те, що повинно 

зцілювати думку кожної людини, відтворювати її богоподібну велич і 
красу. Людина, яка наслідує заповіді Божі як загальнолюдські цінності 
духовності, цим самим вступає у співтворчість з самим Богом. 
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