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Передмова наукового редактора
Зміни в культурі тіла, що привели в сучасному суспільстві до 

впевненого позиціонування тіла як важливого аспекту соціаль-
ного успіху і для жінок, і для чоловіків, неможливо уявити без 
специфічних культурних практик, які мають походження зі Схо-
ду та певним чином пов’язані з релігіями (йога, цигун тощо), але 
до них не зводяться. Виступаючи одночасно як явище культури 
споживання, напрямок технологій покращення тіла та фізичного 
стану людини, як певна альтернатива медичним та спортивним 
технологіям тіла й специфічний феномен релігійного ренесансу 
тощо, ці практики становлять змістовний та цікавий об’єкт со-
ціологічного дослідження для української соціології. У роботі 
О. С. Зубарєва вони розглядаються як східні духовні практики.

Інший аспект актуальності обраної теми пов’язаний із роз-
глядом сучасного українського суспільства як полікультурного. І 
він не обмежується тим, що «схід» та «захід» є позначками дже-
рел культурного запозичення, взаємодії або експансії (залежно 
від методологічних та політичних орієнтацій можуть обиратися 
різні визначення). Визнаючи соціально-історичну обмеженість 
цієї опозиції та географічну умовність її членів, маємо враховува-
ти також її тривалу значущість як маркер певних геополітичних 
орієнтацій. В умовах глобалізації, тобто зниження значення наці-
ональної держави як суб’єкта політико-економічного розвитку на 
користь транснаціональних об’єднань і рухів, протистояння «іно-
культурним впливам» (західним чи східним) залишається для на-
ціональної держави напрямком відстоювання кордонів власної 
релевантності, зокрема у внутрішній політиці. Останнє стає пере-
шкодою для розширення області легітимованих культурних роз-
різнень, іншими словами – визнання полікультурного характеру 
сучасного, й українського зокрема, суспільства.

Характеризуючи актуальність монографії О. С. Зубарєва, 
слід також підкреслити, що вона написана в перспективі фено-
менологічної соціології. Цей відомий та поширений у світовій 
соціології методологічний напрямок не користується наразі в 
українській соціології відповідною (за окремими виключеннями) 
увагою. Це призводить до гальмування подальшого розвитку на 
матеріалі українського суспільства культурно-аналітичної тради-
ції в соціології, залучення потенціалу цієї методології для розу-
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міння сучасних процесів українського суспільства тощо. Також 
дефіцит уваги до непозитивістських за своїм походженням теоре-
тичних напрямків соціології гальмує становлення та розвиток па-
радигми якісних методів у нашій науці. У сучасному надзвичайно 
плинному та  рухливому соціальному світі України, коли визна-
ння цінностей сили переважає визнання цінностей рівноправ’я, 
зростає потреба у використанні методів, які дозволяють фіксува-
ти соціальні практики та розуміти їх інтерпретацію, прослідко-
вуючи таким чином суспільство та культуру як процес. Методики 
вимірювання соціальних явищ, що залишаються найпоширені-
шими, не дають такої можливості. 

Робота складається з трьох розділів, у яких автор рухається від 
теоретичних міркувань до емпіричної їх перевірки. У першому роз-
ділі «Теоретико-методологічні засади дослідження життєвого сві-
ту» обґрунтовано обрані напрямки дослідження, здійснено аналіз 
теоретико-методологічних підходів до життєвого світу в історико-
соціологічній ретроспективі та розкрито значення вжитого в до-
слідженні категоріального апарату. Здійснивши аналіз та типологі-
зацію концепту життєвого світу від Е. Гуссерля до Л. Тевено, автор 
удосконалює його феноменологічне визначення, а саме: життєвий 
світ – це «соціокультурний світ феноменального досвіду індивіда, 
що конституюється в процесах перманентних перетворень у свої 
протилежності – повсякденного та неповсякденного, суб’єктивного 
та інтерсуб’єктивного, перебуваючи у кореляційному взаємозв’язку 
з мезоконтекстом групового життя та макроконтекстом усього сус-
пільства». Сутнісними ознаками життєвого світу автор аргументує 
його культурний характер, релевантнісність, історичний характер 
та структурованість. Соціологічно прочитуючи М. Бахтіна, автор 
творчо використовує його поняття архітектоніки життєвого світу 
для аналізу специфічного, неупорядкованого ззовні, до певної міри 
непередбачуваного індивідуального життєвого світу, не накидуючи 
йому нормативних або якихось інших меж. Важливим наслідком 
розгляду проблеми Іншого в роботі стає вихід на етичний вимір, 
зокрема – етичний вимір соціологічної діяльності.      

У другому розділі «Східні духовні практики як феномен по-
лікультурного суспільства» розкриті полікультурні умови по-
ширення східних духовних практик, здійснена концептуалізація 
східних духовних практик у соціокультурній та феноменологіч-
ній перспективі. Розуміння сучасного українського суспільства як 
полікультурного стає тут загальним тлом аналізу процесів поши-
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рення східних духовних практик. Обґрунтовуючи їх розуміння як 
феномена, так би мовити, «між» релігією та спортом, автор до-
водить, що звернення до цих практик пов’язане для індивіда з пи-
таннями тіла (здоров’я, краси, фізичного самопочуття) та смислу 
(в тому числі й смислу життя). Це теоретичне положення кон-
кретизується та підтверджується в подальшому на емпіричному 
рівні. Також у цьому розділі східні духовні практики отримують 
свою соціологічну дефініцію, котра поєднує їх феноменологічне 
бачення як специфічних царин кінцевих значень і соціокультур-
не – як культурних форм.

У третьому розділі «Східні духовні практики як феномен 
життєвого світу» викладені програма та результати якісного соці-
ологічного дослідження східних духовних практик в архітектоніці 
життєвого світу. Тут автор аргументує вибір методів та процедур 
дослідження, які не тільки взаємоузгоджуються   з  методологією 
та завданнями роботи, але й насичуються етичним прочитанням 
з огляду на висновки першого розділу роботи. Подано емпірич-
ну типологію мотиваційних контекстів звернення до східних ду-
ховних практик, яка містить екзистенціальний, телеологічний, 
кризовий, пізнавальний, валеологічний, презентаційний та тран-
сперсональний мотиваційні контексти, і цінність якої полягає в її 
походженні не з теоретичних спекуляцій, а з даних емпіричного 
дослідження. Ця типологія розкрита перед читачем у перспек-
тиві двох наративних автобіографій осіб, які практикують східні 
духовні практики, вона формує стереоскопічне бачення феноме-
на, акцентує конкретно-історичні форми та культурні рамки його 
прояву, а також підкреслює індивідуальну специфічність. 

Серед головних результатів дослідження О. С. Зубарєва, по-
даних у цій монографії, слід наголосити на таких положеннях. 
Автором здійснена феноменологічна концептуалізація східних 
духовних практик як феномена життєвого світу завдяки інтерпре-
тації та подальшій соціологізації феноменологічного категоріаль-
но-понятійного апарату. Введені в науковий обіг такі поняття, як 
«біографічно детермінована ситуація звернення до східних духо-
вних практик», «кінцева царина значень східної духовної практи-
ки», «мотиваційні контексти звернення до східних духовних прак-
тик», «мотиви-тому-що звернення до східних духовних практик», 
«мотиви-для-того-щоб звернення до східних духовних практик».

На підставі переосмислення ідей М. Бахтіна в монографії за-
пропоновано визначення архітектоніки життєвого світу як дій-



Передмова наукового редактора 7

сної, конкретної та динамічної композиції елементів життєвого 
світу індивіда, яка формується, відтворюється та реалізується в 
соціальних діях і взаємодіях, освоєнні соціокультурного просто-
ру (цінностей, норм, практик тощо) конкретного суспільства та 
реакцій на зміни в ньому.

У роботі експліковані особливості біографічно детермінова-
них ситуацій індивідів, що практикують східні духовні практики, 
та проаналізовані мотиваційні контексти, в яких індивіди інтер-
претують своє звернення до східних духовних практик. Розробле-
но емпірично обґрунтовану типологію, що містить сім ідеально-
типових мотиваційних контекстів звернення до східних духовних 
практик у полікультурному суспільстві: екзистенціальний, теле-
ологічний, кризовий, пізнавальний, валеологічний, презентацій-
ний та трансперсональний.

Автором здійснена соціокультурна концептуалізація схід-
них духовних практик, які були визначені як культурні форми, 
що мають більшою або меншою мірою експліцитні інокультурні 
витоки, а саме зв’язки (у формі запозичення, наслідування тощо) 
з однією або декількома релігійно-філософськими системами 
Сходу – індуїзмом, буддизмом і даосизмом, проте суттєво дис-
танціювалися від них (географічно, історично та культурно) й на-
були поширення в соціокультурному просторі України.

Результати роботи розкривають для наукової та більш широ-
кої спільноти світ індивідів, які практикують східні духовні прак-
тики, що має сприяти їх визнанню в суспільстві й запобіганню 
їх стигматизації. Також робота дозволяє спростувати поширену 
на різних рівнях концептуалізації (від наукових узагальнень до 
повсякденних теорій) думку про конфліктність культур, зокре-
ма – локальної української та «східної», неодмінне протистояння 
їхніх базових уявлень на рівні індивідуальної свідомості. Автор 
демонструє, що звернення до «інокультурних» за походженням 
практик не спричиняє зміни в стосунках лояльності до локальної 
культури та соціальності. Отже, робота сприяє реальному поши-
ренню цінностей полікультурності в українському суспільстві.
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