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ПОЛІТ ДУШІ У ПРОСТОРІ ЧАСУ 

 
Душа́ – одне із самих складних понять у галузях психології, філософії, релігії 

та науки. Згідно з ідеалістичними релігійними концепціями, душа розглядається 
як нематеріальна потойбічна безсмертна сила, що тимчасово перебуває в тілі й є 
основою, джерелом психічних явищ. Проблема душі займає одне з провідних 
місць у філософії. Аристотель підкреслює, що душа як форма живого тіла не є 
зовнішньою формою, це внутрішня форма живого тіла, ентелехія. Аврелій 
Августин, видатний філософ Середньовіччя. розглядав людину як творіння Бога за 
своїм образом і подобою. Людину складають тіло й душа. В ХІХ – ХХ ст. 
матеріалісти намагались витіснити з філософії, науки поняття душі. Вони не 
визнавали і не визнають присутності духу в людині, окремого від тіла. 

В ХХ ст. М. Шелер,основоположник філософської антропології, доводив, що 
людина – це насамперед ensamans (істота любляча) і тільки потім – enscogitans 
(істота, що пізнає) і ensvolens (істота воліюча). Він вважав, що якість, яке робить 
людину людиною – це дух. Інакше кажучи, людина – це духовна істота, пов'язана 
з Богом. Дж. Екклес, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини, 
спираючись на результати своїх наукових досліджень прийшов до висновку, що 
кожна людина має безсмертну душу. «Ми маємо визнати, що ми є істотами 
духовними з душами, що існують в духовному світі і одночасно істотами 
матеріальними, з тілами, що існують і матеріальному світі». За загальними 
поняттями, душа – це нерозривна сукупність всіх наших відчуттів, скарбниця 
нашого мислення, волі і пам'яті, джерело нашої свідомості, наших симпатій і 
антипатій, синтез нашої особистості, організуючий нашу сутність і здібності. 
Душа – це прихована в нас самих верховна влада, відображення Бога, вогнище 
індивідуальності, місце перебування нашого духу або «внутрішньої людини». 

Душа – це дух і плоть об'єднані в одне ціле. Тому, ми не говоримо: «я маю 
душу», а – «я і є душа». Засумніватися в бутті своєї власної душі, було б 
рівносильне самозапереченню. Душа – цінна для нас лише за фактом її існування, 
і не важливо – це реальність чи ілюзія. Залишається питання: для чого, якщо взяти 
абстрактну картину, душа пізнає саму себе? Душа була і залишається опорою у 
реалізації наших надій, мрій майбутнього та самоутвердження в суспільстві... У 
творчості ми проявляємо свою душу і створюємо світ в якому хотіли б жити, ми 
реалізуємо свої мрії у таланті, який дає натхнення для життя. Ми живемо, будуємо 
і руйнуємо, втрачаємо і знаходимо, ми захоплюємось і втрачаємо надії коли не 
виходить, всі ці наші вчинки залежать тільки від нас, наших переконань і 
життєвих правил, нашої душі, яка творить нас самих. Душа – це чудо, 
Божественний дар який ми зуміли реалізувати. І не важливо, чи смертна вона чи ні 
– бережіть її, адже і світ без неї стане не таким. «У тілі світу, душа – це істини 
суть» – вважав Омар Хайям  
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АТЕЇСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 

 
Актуальність даної теми полягає у важливості дослідження процесів, які 

відбуваються в суспільстві внаслідок наявності відмінних релігійних світоглядів, 
яким протистоїть такий світогляд як атеїзм. Метою є процес дослідження 
чинників формування атеїстичної думки для кращого розуміння даного 
світогляду.  

Загалом, явище атеїзму існувало завжди, проте термін «атеїзм» вперше було 
застосовано, як позначення практичного безбожництва, в 1577 р. Сам термін означає 
світогляд, який характеризується відсутністю віри в існування будь-яких богів, 
духів, інших «потойбічних» істот тощо. Атеїзм протиставляється вірі в існування 
надприроднього – теїзму у формі багатобожжя (політеїзму) або єдинобожжя 
(монотеїзму). Початковою непослідовною та наївною формою атеїзму був атеїзм 
стародавнього рабського суспільства. Найбільшого розвитку досягнув в Греції та 
Римі. Грецькі філософи-матеріалісти Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит 
вважали, що в основі світу лежить матеріальна першооснова, що світ вічний, він не 
створений жодним з богів, і не потребує творця. 

В процесі дослідження було виявлено два головних чинники формування 
атеїстичного світогляду. 

Стрімкий розвиток науки. Кожній людині властиво робити спостереження за 
навколишнім світом. Спочатку людина була не спроможна до об’єктивного 
аналізу дійсності. Проте, згодом, еволюціонувавши, знаходить способи 
обґрунтування досі незрозумілих явищ науковим шляхом. Отже, можна зробити 
висновок, що наука послугувала поштовхом для формування у свідомості людей 
сумнівів щодо минулих уявлень про світ, його створення та закономірностей 
існування. 

Особистий людський фактор. Подекуди, зміна поглядів людини не залежить 
від світогляду більшості населення, історичних умов, інших зовнішніх факторів, а 
– від набування власного досвіду. Людина стає більш прагматичною внаслідок 
розчарування. При вихованні їй дають спрощену уяву про світ, яка згодом 
призводить до розчарування та нерозуміння того, що він має більш складну 
будову. Якщо звертатися до філософії А. Камю, ми можемо зазначити таке: з 
формуванням людської особистості, відбувається процес утворення 
самосвідомості, тобто певної низки уявлень про світ. Але рано чи пізно ми 
зіштовхуємося з реальністю, яка руйнує наші колишні переконання. У людини 
починає з’являтися почуття абсурдності навколишнього світу. Виникає 
необхідність більш глибокого та ґрунтовного пояснення. Для більшості людей 
релігія не може дати такого пояснення, саме тому вони звертаються до філософії 
матеріалізму. 
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