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ЛЮБОВ ДО МУДРОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ 

 
Звертаючись до відомої тези «неможна жити в суспільстві та бути 

незалежним від нього», означу, що люди народжуються як залежні (батьків 
не обирають) отримуючи саме від суспільства можливість стати незалежними, 
якщо стали мудрими. Такий зв'язок не можна ототожнювати зі звільненням 
із в'язниці. Тут мова йде про перетворення трансцендентного в іманентне 
де незалежність засновується через довіру іншому, сприйняття способу 
існування заснованого угодою, як умову самого існування. Стосовно 
висловленого важливо додати, що довіра є природнє ставлення, як мінімум, 
у рухливих живих істот, що масово демонструється зв’язком дитинча і матері, 
яких іменують терміном «інстинктивний». У свою чергу, на основі досвіду 
засновується недовіра. В актах виявлення, переживання недовіри, 
демонструється наявність такої властивості, яку неможливо відібрати у певного 
існування, без знищення самого існування. Це дозволяє її визначати 
за допомогою терміну «суверенітет». 

Методологічний аналіз виявляє, якщо в гуманітарних науках суверенітет 
індивіда систематично ігнорується (окрім випадків: приватна власність, свобода 
совісті та віросповідання, авторство…), а явище колективного суверена іноді 
приймається до уваги, проте воно також залишається невідрефлексованим. 
Вказане стає причиною методологічної абсолютизації деструктивного 
протиставлення новації та сталості, дикого капіталізму і зарегульованої 
економіки, охлократії і тоталітаризму, лібералізму і демократії, тощо.  

В межах соціальних досліджень культивується думка, що «людина 
натовпу», афективно переживає у натовпі почуття комфорту та безпеки, 
оскільки має усвідомлення, що рішення приймаєш не особисто, а відповідно 
за наслідки не може бути повноти особистої відповідальності. Тобто домінує 
таке переживання та розуміння буття людини у натовпі (шерензі, фаланзі…), 
яке полягає у визнанні, що людина здебільшого «чує» не себе, а інших, 
орієнтуючи свої дії за допомогою мавпування публічно прийнятих зразків, 
абстрагується від себе, піддаючись іншим, а не собі. Ці люди піддані. 

Підданий визначає себе захисником чужих інтересів (наприклад, 
господаря), а не власної хати, власної честі, совісті, гідності. Тому, наприклад, 
він не може бути стороною угоди та вимагати від іншого дотримуватися її. 
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З підданих формуються неконтрольовані угодою групи, які знищують засади 
комунікативного вирішення суспільних проблем та можливість чути іншого 
як іншого, засновуючи кратію. Такі групи насильством об’єднують індивідів 
у суспільство, за допомогою редукції зведення всіх людей до абстрактної 
сумарної множини (наприклад: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», або: «війна 
перетворює людей на переможців (господарів) та переможених (рабів))».  

На відміну від підданих (тих хто захищає чужі, щодо власних, інтереси), 
група здатних діяти у своїх інтересах та розуміти, що можна відстоювати 
інтереси «власної хати» за допомогою захисту інтересів «усіх хатин», 
не об’єднуються в однорідну сумарну множину, а утворюють складний космос 
соціальних зв’язків здатний набувати якісно нових властивостей за допомогою 
поєднання різних людей як носіїв своєї інакшості. Об’єднуючись у складний 
космос соціальних зв’язків люди не самозречуються від своєї унікальності, 
продовжують діяти у власних інтересах. Така властивість, наприклад, виявилася 
серед учасників «українських майданів», які означили людину, стосовно якої 
доводиться вживати, поширений в Україні з давніх часів, давньогрецький 
термін «Пан» (той, ким ніхто не керує). 

 Запровадження концепту «Пан», який визначає людину як єдиного 
господаря власних унікальних і неповторних властивостей, методологічно 
дозволяє долати, редукцію спрощеного поєднання людей у сумарне 
об’єднання однорідних елементів, чим страждає, наприклад, антропологічний 
підхід в філософії. Тобто, методологічно, застосування цього концепту, 
уможливлює опис людини, як принципово складного існування, носія 
безмежної множини непроявлених властивостей. Тому хто вважає інакше, 
пропоную написати та запатентувати повний список властивостей людини. 
Людина як складна цілісність, що не редукується до елементів, являє себе 
дійсно існуючою за допомогою усвідомлення свою неспроможності вирішити 
певну проблему без допомоги іншого, як носія інших безмежно унікальних 
властивостей. Тому створення за допомогою угод сталих зв’язків людей 
(заснування соціальних інституцій), як носіїв і господарів власних унікальних 
і неповторних властивостей, є акт творення нової складної якості, а не сумарне 
збільшення чи модифікація маси.  

Поєднання ідеї неподільності зі складністю, як визнаною 
характеристикою досліджуваних явищ, привертає увагу до загальних означень 
Буття. Іншими словами, мова має йти про онтологію. 

Якщо пов’язувати поняття «неподільне» (традиційно вживають грецьке 
слово «атом») з концептом «існування складного», тоді виявляємо, 
що розділяючи існування завжди отримуємо не існування обраного існування. 
У даному випадку, дозволю собі висловити версію, що у Левкіппа та Демокріта 
мова йшла про загальне визначення межі буття та небуття, а не про щось інше 
[Рожанский 1998]. Визнаючи, що неподільне є таке складне ціле, відокремивши 
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від якого «щось» чи «дещо», отримаєм небуття цілого, ми принципово 
починаємо розуміти атом, як складність. 

Застосовуючи означений концепт у царині гуманітарних наук, наприклад 
в філософській антропології, виявляємо, що індивід, як носій безмежної 
множини властивостей не може бути означений в інший спосіб окрім його 
атомізації. Феномен обов’язковості впливу сконструйованої характеристики 
відповідає поширеній філософською антропологією ХХ ст. думці, що конкретний 
вияв сутності людини не набуває статусу визначення, якою саме має бути 
людина, оскільки віртуальні презентації людини в людському самоствердженні 
наповнені не запрограмованістю та ексцентричністю. Зокрема, багато філософів 
зазначають, що у глибинах власної духовності сучасна людина знаходить 
непрозорість власної свідомості, яка постійно пов’язує свідомість з довільною 
спонтанністю, стихійністю, невмотивованим вибором, варіативністю, 
відсутністю принциповості.  

Іншими словами, за допомогою означення локалізованої множини 
характеристик, які презентують людину як цілісність, яка суттєво відрізняється 
від іншої людини, презентується для нашої свідомості певне існування людини. 
Така локалізація здійснюється за допомогою угоди, яка визначає важливе, 
дозволяючи абстрагуватися від безмежжя інших властивостей. Якщо вам 
потрібен, наприклад, досвідчений айтішнік, тоді його стать, вік, розміри і таке 
інше, не мають ніякого значення. Спроба додати щось надлишкове у потрібне 
ціле, або щось відняти від нього, являє нам лише небуття потрібної людини, 
як відмінного від інших (непотрібних) існування.  

У даному випадку маю зазначити, що прагнення вписати в атом 
українського існування чужі українцям елементи, започатковує ланцюгову 
реакцію руйнування буття (у фізиків використовують термін «ядерний вибух»), 
тобто небуття.  

Важливо вказати, що поняття «неподільне» і поняття «ціле» тотожні 
за своїм змістом, однак вони різні у застосуванні. Змістовно, стосовно 
неподільного, можна використовувати концепт залагодження, який стосовно 
цілого не застосовується. Тобто, атомізація на підставі угоди визначає суверена 
здатного до позитивного зв’язку з Іншим, як здатним виконувати свою частину 
угоди (іншим сувереном). Таким чином сутність через атомізацію формує ціле, 
де цілісність є атрибут сутності. 

Сутність, як неподільне, є атрибут людини як суверена, наприклад, 
у здатності мати довіру (недовіру), відокремивши яку від індивіда ми знищуємо 
людину. Це дозволяє стверджувати, що філософія, у вказаному тлумаченні, 
постає як інструмент суверенізації людини шляхом її звільнення 
від надлишкових сутностей. 

Використовуючи відоме визначення суверена, як носія сукупності 
верховних прав, яке конвенціонально фіксоване у багатьох документах, 
які мають юридичну силу, виявляємо, що в українській історії таке верховенство 
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вищих прав традиційно надавалося Пану. Методологічно, ідея визначення 
людини як пана, запроваджує змістовне враховування унікальності людини-
індивіда, її спроможність за допомогою домовленості з іншим паном, на основі 
довіри та взаємного визнання суверенної рівності, започатковувати соціальні 
зв’язки, інституції, бути творцем суспільства самоврядних громад.  

Стосовно висловленого варто додати, що започаткована розпадом СРСР 
деіндустріалізація України набула форми регіоналізації. Це стало причиною 
виникнення поділу на індустріальні та постіндустріальні регіони, де люди себе 
ідентифікують різним чином.  

Характеризуючи різницю індустріального способу існування людини 
та постіндустріального треба вказати наступне. Індустріальна людина є така 
соціо-біологічна істота, яка уніфікує свою життєву унікальність під стандартизовані 
(узагальнені) вимоги суспільства (наприклад професійні), постійно веде війну 
із власною природою. Вказана уніфікація здебільшого презентується 
демонстрацією повсякденної здатності діяти цілеспрямовано (до початку своїх 
дій вона здатна передбачати їх наслідок, а тому діяти завжди передбачувано, 
повторюючись, може контролюватися). Суспільна оцінка такої людини може 
здійснюватися за допомогою поняття кваліфікація, яка вважається вищою 
у людини здатної повторити без помилок свої дії, за певну одиницю часу, 
більшу кількість разів ніж інша людина. Ця здатність повторюватися, 
уподібнюватися дії закону природи, стає джерелом суспільного визнання, 
більшої оплати, гарантованих благ. Тому індустріальну людину адекватно 
порівнюють із машиною, а її головною цінністю є наявність робочого місця.  

Застосовуючи термін «постіндустріальна людина» ми можем 
використовувати характеристику Пана, здатність бути господарем самого себе, 
зберігати свою природну унікальність, вирішувати завжди ексклюзивні 
новаторські задачі, оскільки повторення її рішення стає способом буття 
машини, а не людини. Вказану діяльність не можна звести до поняття 
цілеспрямована дія, оскільки при вирішенні ексклюзивних завдань результат не 
може завжди бути передбаченим, тому дії постіндустріальної людини іменують 
терміном «творчість». Не зважаючи на те, що традиційно термін 
«постіндустріальне» вживається стосовно технологічних новацій, враховуючи 
помітну відсутність в Україні новітньої промисловості, по відношенню 
до України, також можна застосовувати цей термін. В даному випадку 
враховується, що нова техніка вже стала масовим елементом побуту української 
родини, окремої людини [Чуйко 2017]. У даному випадку варто нагадати відому 
думку М.Вебера, який вважав, що еволюція техніки є реальність, яка здатна 
диктувати людині способи її повсякденної життєдіяльності [Вебер 1998]. 

З проникненням новітньої техніки в побут можна вести мову про зміну 
життєдіяльності, хоч у даному конкретному випадку ми маємо справу 
з постіндустріальністю започаткованою деструктивною деіндустріалізацією, 
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яку також можна назвати явленням технічної еволюції, що впливає на повсякденну 
життєдіяльність та формує постіндустріальну людину.  

Новітні технології, мінімізуючи кількість задіяних у виробництві 
робітників, створюють людину емансиповану від важкої долі інструментального 
додатку до машини, яка починає керуватися не інструкціями, а розумінням. 
Різницю постіндустріальної та індустріальної людини виразно можна 
презентувати стосунками геніального Джіммі Хендрікса і його батька. Перший 
вважав, що майбутнє здобувається талантом, діями від серця, а останній – 
фізичними та вольовими зусиллями, витраченими для досягнення мети. Тобто, 
вирізняється людина як суверен власного життя, і людина як знаряддя, додаток 
до мети.  

Характеристика людини, як здатної допомагати іншому, цінуючи 
інакшість іншого, може бути названою «соціальним волонтерством». Довіра 
та недовіра вирізняючи людей як добродіїв та злодіїв передбачають 
демонстрацію: фактологічне підтвердження підстав для довіри (наприклад, 
електрика, що він може упорядкувати електричне постачання) та недовіри 
(наприклад, особа називаючи себе «електриком», на практиці виявляється 
неспроможною впорядкувати електричне постачання). Тим самим, довіра 
встановлює конкретний позитивний зв'язок між людьми на основі демонстрації 
потрібних іншим властивостей, а недовіра, його руйнує.  

Творення вільного суб'єкта (зв’язку між суверенами, який дозволяє 
позитивно вирішувати проблеми, невирішувані індивідуально) відбувається 
як включення індивіда в угоду де сторони зобов'язують себе на підставі 
особистої відповідальності за прийняті добровільно зобов'язання. Інакше 
індивід втрачає свою суб'єктоспроможність, до нього формується недовіра, 
як до такої людини, яка безвідповідально ставиться до прийнятих добровільно 
зобов'язань. У свою чергу, існуюча суспільність може ув'язнювати індивідів, 
застосовуючи кратичне ставлення, відбираючи статус суверена, зобов'язуючи 
їх жити за нормами мертвих і владарюючих живих, до яких індивід не має 
довіри, знищуючи власну суб'єктоспроможність. Власне, у такому випадку 
є смисл застосовувати тезу «суб'єкт вмер».  

Довіра має таку унікальну властивість, що її неможливо відібрати 
у людини, доки вона має свідомість. Здатність приховувати недовіру за маскою 
довіри є лише інша сторона довіри. Незалежність як дійсність може бути 
присутня лише у тому випадку, коли воля мертвих і живих стосовно індивіда 
буде спиратися на його довіру. 

Іншими словами, поділяючи покоління (як запропонував зробити Тарас 
Шевченко) на мертвих, живих і ненароджених виявляємо проблему створення 
умов для останніх, бо ненароджені мають постати як суб'єкти угоди, а не її 
в'язні. Якщо дану суперечність не буде розв'язано, тоді мова має йти про 
в'язницю, вдало описану Ф.Ніцше [Ніцше 2003], а не про незалежних. Парадокс 
полягає утому, щоб мертві та живі отримали довіру ненароджених, інакше 
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угоди постійно будуть знищуватися за допомогою застосування сили, 
переписуватися пропонуючи «вічну війну» мертвих, живих і ненароджених. 
Пропозиція анархізму, вирішити проблему примусу, кратії ліквідацією такої 
інституції як держава, з позиції вирізнення трьох поколінь, не витримує 
критики, бо війна за свободу у майбутньому.  

Оскільки рішення тут і тепер приймають живі, їм доведеться стати 
мудрими, такими які знають про своє незнання, а тому обмежують власну 
сваволю тимчасовістю ряду угод, що уможливлює (як мінімум, теоретично) 
вплив ненароджених на майбутні угоди, довіру до них, шляхом їх корегування. 
У даному випадку, мені здається, можна застосувати термінологію 
з будівельної справи («конструкція», «монтаж», «демонтаж»). Тобто, 
конструкція тільки тоді вважається завершеною, якщо до проекту монтажу 
додано проект демонтажу. Цікаво, що за таких умов навіть творці можуть 
розглядатися як незалежні від створеного ними. 

На основі висловленого, маємо констатувати необхідність звернення 
до концепту під назвою «методологічний індивідуалізм», який був 
запропонований Йозефом Шумперером [Шумпетер 1995]. Змістовно 
методологічний індивідуалізм пропонує досліджувати суспільні події в термінах 
взаємодії індивідів, заперечуючи науковість опису, який прагне 
використовувати визначення сутностей (закони історії, класи, нації, маси, тощо), 
які зумовлюють події незалежно від індивідуальних бажань та дій. Визнаючи 
існування індивідуальності як встановлений факт, з яким методологічно мають 
рахуватися суспільні науки, методологічний індивідуалізм заперечує можливість 
наукового вирішення питання про те, чим є людська індивідуальність. 
За обґрунтований аргумент приймається теза, що ми не спроможні створити 
вичерпний і точний перелік антропних чинників, які визначають індивідуальність. 
Констатується факт, що на формування ідей та ціннісних суджень людини впливає 
безліч чинників, і будь-яка обмежена їх сукупність не може бути визнана 
остаточно детермінуючою індивідуальність. Іншими словами людина починає 
розглядатися як така складність, яка не редукується до елементів, що вище 
було вже розглянуто у даному виступі. 

Звернення до методологічного індивідуалізму засвідчує неприйнятність 
концептів філософії свідомості стосовно дослідження феномена інновацій. 
У випадку використання ідеї самосвідомості індивіда як початку аналізу 
самовідношення суб’єкта ми отримуємо проблему самозаперечення (присутню 
вже у студіях Фіхте [Фихте 1993]): самосвідомість не може бути первинним 
феноменом, оскільки (як показав М.Франк [Frank 1986]) звернення суб’єкта 
до самого себе знищує суб’єкта перетворюючи його на об’єкт.  

За допомогою опису суспільних подій в термінах взаємодії індивідів 
враховується, що кожна згода в думках і почуттях є водночас розбіжністю, 
за якою присутнє усвідомлене не-розуміння. Тому свідомо доводиться 
звертатися до наочної (емпірична) демонстрації своїх можливостей (здібностей, 
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умінь, знань, досвіду та тощо) засновуючи фундамент осмисленої довіри. 
Ця необхідність звертатися до доказів, бо існують сумніви, присутнє розуміння 
наявності знання про власне незнання, виявляє наявність мудрості. Засновані 
не на демонстраціях уявлення про іншого мають розглядатися як безпідставні 
дурні фантазії. Для мудрих, тобто тих хто бачить обґрунтовані проблеми, 
неясності там де інші їх не бачать, демонстрація стає єдиним способом 
виявлення унікальності як властивості поцінованої іншим. У даному випадку, 
варто погодитися з Платоном, який у «Банкеті» мудрість приписав Еросу, 
а не Поросу, Пенії [Платон 2005]. Навіть стосовно власної самооцінки 
демонстрація стає єдиним адекватним способом самоперевірки, усі спортсмени 
про це знають. Навіть самооцінку індивід формує у наслідок своєї спроможності 
демонстративно перевіряючи себе щодо наявності власної унікальності.  

Важливість відкритого методологічним індивідуалізм філософського 
підходу виявляє себе у принциповому знятті з актуального розгляду проблеми 
непрозорості свідомості, яка турбувала європейських філософів більш ніж 
століття. Демонстрація як розумно обґрунтована наочна презентація 
унікальності свого існування суспільству передбачає наявність здатності діяти 
цілеспрямовано (осмислено, свідомо, знаючи наслідки своїх дій), як незалежне 
від зовнішніх обставин існування. Масова очевидність демонстративного 
встановлення зв’язку в сучасному суспільстві відома нам у вигляді найму 
робітка роботодавцем. Факт найму робітника свідчить, що роботодавець 
на підставі демонстрацій визнав наявність прозорості свідомості у формі здатності 
до початку активної діяльності передбачувати її результат і гарантувати його 
отримання. Робітники з непрозорою свідомістю роботодавцю непотрібні.  

Завершуючи наведений розгляд феномена незалежності, треба додати, 
що людина, усвідомивши себе здатною вирішити певну задачу різними 
методами, перетворюється на дійсно присутню незалежність, бо тільки від неї 
залежить вибір та актуалізація методу вирішення задачі. Однак, робота 
з методами розглядається в інших моїх роботах. 
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СИСТЕМА КАТЕГОРІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА ЇЇ КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ: 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

(МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД І.В. БОЙЧЕНКА) 
 

Як відомо, у філософії категорії визначаються як основоположні, 
найзагальніші, фундаментальні поняття, що виражають універсальні 
характеристики та відношення матеріального і духовного світу, в яких і через 
які здійснюється філософське мислення, і які слугують вихідними принципами 
пізнання й духовно-практичного перетворення світу.  

Питання системності філософських категорій безпосередньо пов’язані 
з розумінням предмета філософії. Залежно від того, як розв’язується питання 
про предмет філософії, вирішується й питання про те, які категорії формують 
її систему. До прикладу: якщо йдеться про екзистенціалізм, з його специфічними 
проблемами буття людини в абсурдному світі, співвідношення свободи 
й відповідальності, то й систему категорій цієї філософської течії формують 
категорії: «буття», «ніщо», «свобода», «відповідальність», «турбота», «життя», 
«смерть» тощо. Що ж стосується теоретичної філософії, то її цікавить, 
насамперед, проблема сутності світу, його пізнаваності, істинності наших знань. 
З огляду на це, значимості набувають такі категорії, як: «явище», «сутність», 
«форма», «зміст», «причина», «наслідок» тощо. 

На думку дослідників філософські категорії функціонують у ролі 
структурних елементів взаємопов’язаної, логічно впорядкованої філософської 
системи й тому їх слід розглядати саме в такому системному вимірі, що сповна 
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й адекватно відображає системність світу. Філософські категорії як ідеальні 
утворення, що володіють найбільшим ступенем загальності, глибини 
та змістовності, охоплюють усю дійсність і виконують роль «фундаменту» 
мислення людини. А тому перебувають у складному відношенні залежності 
одна від одної, у зв’язку з чим вони завжди системні, як з погляду внутрішнього 
змісту, так і щодо інших засобів пізнання. Ця іманентна системність 
філософських категорій формується сама по собі у процесі суспільно-історичної, 
науково-пізнавальної практики людства, у процесі оперування поняттями, 
створення наукових теорій, філософських концепцій, доки не досягне граничної 
взаємозв'язаності в конкретних методах і підходах філософування [Булатов, & 
Табачковський 1983]. 

Отже, філософія як галузь знань про найбільш загальні та фундаментальні 
проблеми буття людини і світу, постає відкритою теоретичною системою 
категорій, що відображають системність світу як діалектичної єдності. Відтак, 
з одного боку, системність філософського знання є наслідком системної 
організації об’єктивного світу, а з іншого, – результатом системної організації 
суб’єктивного, людського знання, вираженого у відповідних формах. Водночас 
ця система завжди є відкритою, яка визначається рухомістю, мінливістю, 
динамізмом і детермінізмом мисленнєвої активності людини. Вона виявляється 
по-різному. По-перше, у тому, що з розвитком пізнання і його заглибленням 
вони безперервно наповнюються новим змістом, тобто збагачуються. 
Так відбувалися зміни в змісті таких категорій, як: матерія, простір, час – у зв’язку 
з висновками теорії відносності. По-друге, відкритість системи категорій 
виявляється в тому, що можуть виникати нові категорії і зникати старі. Оскільки 
пізнання проникає глибше у світ явищ, виявляє нові загальні зв’язки й сторони, 
то виникає необхідність у нових категоріях. 

Наприклад, категорія «цілісність» є узагальненою характеристикою 
об’єктів, єдністю частин у різноманітних зв’язках. Згодом дослідження 
зазначених категорій сприяло розвитку системного підходу до пізнання різних 
об’єктів, відкрило шлях до формування таких категорій, як: «елемент», 
«структура», «система». У сучасній науці набули поширення такі інтерпретації 
класичного відношення «система – структура – елемент», як: текст – контекст, 
система – самоорганізація – атрактор, порядок – хаос тощо. 

Таким чином, система філософських категорій реально існує в їхніх 
смислових взаємозв’язках, що відображають об’єктивний взаємозв’язок, 
цілісність світу, і виявляється в їхніх дефініціях, у процесі оперування ними 
в науковому пізнанні. Серед науковців прийнято вважати, що кожне 
філософське вчення має загальну систему категорій, проте, як єдина, система 
філософських категорій багаторазово застосовується різними методами 
й у різному порядку. У даному контексті цілком слушною є думка Г. Райла 
з приводу систем категорій взагалі: «є «припущення, яке, разом з Арістотелем 
і Кантом, розділяють багато філософів, які вважають, що існує вичерпний 
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перелік категорій або типів, наприклад, рівно десять /чи вісім/ типів термінів 
або рівно дванадцять форм думки. Це чистої води міф» [Райл 2000]. Тому 
виникає питання: чи викладається при цьому одна й та ж система категорій, 
чи кожного разу ми маємо справу з різними системами? Зазначене питання 
переросло в серйозну філософську полеміку. Стосовно її розв’язання 
оригінальним є методологічний підхід І.В. Бойченка, який запропонував 
розрізняти систему категорій і категоріальний апарат, що є двома вимірами 
загальної мережі філософських категорій. Дане розрізнення вчений пояснював 
наступним чином. Для дослідника, який здійснює пошук нових знань про світ, 
система категорій філософії постає пізнавальним ідеалом, своєрідною кінцевою 
метою його діяльності. Натомість категоріальний апарат – це функціональна 
й функціонуюча система категорій, що використовується кожним дослідником 
для розв’язання конкретних завдань саме на цей момент часу [Бойченко 2000].  

Оскільки категорії філософії постають не лише як результати пізнання 
людиною об’єктивної реальності, але і як засоби мислення, за допомогою яких 
відбувається освоєння нею нових об’єктів, їхніх властивостей і закономірностей, 
то мережа філософських категорій за необхідністю постає в ролі апарату 
(механізму) функціонування філософського знання. Без цього апарату 
абстрактне мислення не може функціонувати, без категорій не можна пов’язати 
між собою навіть двох фактів. Тобто, результати пізнання людиною дійсності 
виражаються у формі суджень, що є зв’язком категорій. Для того, наприклад, 
щоб сказати, що цей автомобіль є якіснішим за інший, потрібно володіти 
поняттями «автомобіль» і «якість» та виразити результати безпосереднього 
порівняння декількох автомобілів у певному судженні. 

Таким чином, філософське мислення функціонує на основі 
категоріального апарату. Це накладає на нього відповідний відбиток. 
Насамперед, ці поняття ведуть процес мислення шляхом, визначеним їхнім 
змістом. Мислення здійснюється в межах цих категорій, що надає йому 
відповідної впорядкованості, послідовності, цілісності та цілеспрямованості. 
З огляду на це, категоріальний апарат філософії є механізмом, а категорії – 
формами абстрактного мислення, що визначають рух думки від уже наявного 
знання до нового. Тут роль категоріального апарату подвійна. З одного боку, 
зміст категорій, що відображає властивості й відношення об’єктивної 
реальності, є певним правилом руху думки, формою переходу знання 
від одного результату до іншого. З іншого боку, категоріальний апарат виконує 
вагому роль у створенні нових понять і категорій, у синтезі нового знання.  

Співвідношення таких вимірів філософського знання, як система категорій 
і категоріальний апарат, на думку вже згадуваного нами І.В. Бойченка, 
пояснюється так. Коли ми говоримо про ґенезу філософських категорій, 
то акцентуємо увагу на виокремленні, змістовному наповненні, констатуванні, 
структуруванні та розвитку системи категорій філософії як певної цілісності 
та пізнавального ідеалу. Якщо вести мову про функціонування цієї системи чи 
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окремих категорій, що її складають, а систему категорій розглядати не як мету 
пізнавального процесу, а як його основу й засіб, то в такому випадку коректніше 
користуватися поняттям «категоріальний апарат філософії». Для науковця 
істинною, вірогідною і нормативною категоріальною системою є саме наявна 
нині, а не майбутня. З огляду на це він розглядає наявну, уже існуючу систему 
категорій не як мету чи пізнавальний ідеал, а як категоріальний апарат – 
пізнавальний засіб, інструмент, метод чи методологію свого дослідження.  

Отже, категорії філософії постають у двох основних вимірах:  
 досконалої категоріальної системи, своєрідного ідеалу філософського 

знання;  
 категоріального апарату, методологічного засобу, дієвого інструменту 

пізнання. 
Роль філософських категорій репрезентована тими функціями, які вони 

виконують у теоретичному пізнанні дійсності й реальній життєдіяльності 
людини, головними серед них є методологічна й світоглядна. Методологічну 
функцію категорії виконують, задаючи пізнанню його початкові умови 
і перспективи, утворюючи критерії осмислення й розуміння реальності, 
організовуючи та корегуючи рух думки. При цьому вони виступають не тільки 
універсальними формами мислення, а й нормами оцінок, що виражають 
духовно-практичну значимість предмета для людини, її відношення до нього, 
виконуючи світоглядну функцію. 
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КОНТРЛІБЕРАЛЬНІ ЗАСНОВКИ НЕОПРАҐМАТИЧНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ 

 РИЧАРДА РОРТІ 
Ричард Рорті відомий як один з представників філософського лібералізму, 

політичний мислитель, який наприкінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст. намагався 
переосмислити ліберальну ідеологію, пропонуючи такі альтернативні концепції 
як “постмодерністський буржуазний лібералізм” або “іронічний лібералізм”. 
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Водночас він був одним із неопраґматистів, теоретиків відродження філософії 
праґматизму, і передусім його цікавила терапевтична доцільність праґматичної 
епістемології. Як писали американські дослідники праґматизму Кетрін Леґ 
і Кристофер Гуквей: “Коли Пірс, Дьюї і навіть, можливо, Джеймс, займалися 
розробкою систематичних філософських бачень, Рорті трактував ‘праґматизм’ 
як більш критичний або терапевтичний філософський проект. Праґматисти 
вчать нас щодо істини, каже нам Рорті, що про неї не можна сказати нічого 
дуже систематичного чи конструктивного. Зокрема, концепція ‘істини’ не фіксує 
ніякого метафізичного зв’язку між нашими переконаннями й висловлюваннями, 
з одного боку, та реальністю, з іншого. Ми можемо описати те, що ми робимо 
за допомогою слова ‘істинний’: ми використовуємо його, щоб висловити своє 
схвалення переконань і речень, а іноді ми вважаємо корисним висловити 
свою помилковість, кажучи, що деякі з наших переконань можуть не бути 
істинними. (Рорті називає це ‘застережливим’ використанням цього терміну)” 
[Legg, & Hookway 2019]. Цей опис неопраґматизму Рорті лаконічно показує 
антифундаменталістську і конверсаціоналістську спрямованість його епістемології. 
На мою думку, його епістемологічна позиція підриває не лише засади класичного 
лібералізму чи “відроджуваного лібералізму” Дьюї, але й лібералізм самого 
Рорті. Наведу два арґументи. 

По-перше, ґрунтуючись на своїй епістемології, Рорті стверджував, що ми 
не можемо відповісти на питання, чому краще бути лібералом, аніж фанатиком. 
Не існує єдиного істинного словника для усіх людських спільнот. Тому нам 
потрібно перестати на нього відповідати, а натомість варто просто слідувати 
моральним інтуїціям нашої окремої історичної спільноти і висловлювати 
судження тільки з надією знайти порозуміння у цій спільноті [Rorty 1991, 190]. 
Я вважаю, що цій проліберальній точці зору Рорті можна протиставити його ж 
уявлення про істину як справу виключно розмови і риторики. Якщо люди мають 
змогу всього лише риторично переконувати один одного, схвалювати 
або не схвалювати ті чи інші переконання, то які ми маємо підстави говорити 
про необхідність слідування моральним інтуїціям нашої окремої історичної 
спільноти? Якщо людина дійсно всього лиш створює власні словники схвалення 
і несхвалення, то немає ніякої доцільності у відстоюванні одного політичного 
словника перед іншим. 

По-друге, у пізнішій праці Рорті вже дотримувався думки, за якою 
європейська ліберальна політика досягла експериментального успіху 
у забезпеченні людського щастя і товариськості, а тому може вважатися 
найбільш перспективною, порівняно з іншими проектами у історії [Rorty 1999: 
273]. На мою думку, ця точка зору є такою ж уразливою для епістемології Рорті, 
як і попередня. Адже навіть коли замість апеляції до спільнотної консолідації 
Рорті апелює до гуманітарних успіхів ліберального Заходу, то все одно виникає 
аналогічне питання: чи повинна вважатися західна модель успіху нормативною 
з огляду на суто риторичний характер людських висловлювань? Подібні 
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суперечності є лише свідченнями неспроможності Рорті запропонувати цілісну 
філософію, яка б дозволила поєднати праґматистські ідеї з ліберальними. 

 
Література 

Legg, C., & Hookway, Ch. (2019). Pragmatism. The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, 
https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/pragmatism/ 

Rorty, R. (1991). The Priority of Democracy to Philosophy. In: R. Rorty (Ed.), 
Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers I. (pp. 175-196). 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Rorty, R. (1999). Afterword: Pragmatism, Pluralism, and Postmodernism. In: R. Rorty 
(Ed.), Philosophy and Social Hope (pp. 262-277). New York: Penguin Books. 

 
 

В’ячеслав Артюх, 
кандидат філософських наук, 

доцент, м. Суми 
https://orcid.org/0000-0003-4119-1571 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МІФ 

 
На перший погляд може видатися ніби поняття «історичний міф» 

є внутрішньо суперечливим: міф не передбачає ніякої історичності. Але все 
це вірно для первісного міфу, ми ж маємо справу з сучасним. Та до того ж, 
ще й сам первісний міф зберігає якийсь особливий потяг до Першочасу 
як вмістилища архетипів. Колись на цю особливість міфу відомий німецький 
філософ-неокантіанець Ернст Кассирер вказав так: «Міф не знає іншого способу 
пояснення, ніж звернення до далекого минулого та виведення сучасного стану 
фізичного і людського світу із первісного становища речей» [Кассирер 1998, 
579]. Сучасний міф також цю тенденцію зберігає. 

Окремі елементи міфічної структури добре помічаються у сфері 
національного буття людини. Тут історичний міф, зрозумілий як вид досвіду, 
є способом сприйняття, переживання і проживання подій минулого носіями 
національної ідентичності. При цьому феномени проминулої реальності густо 
вплітаються в структуру людських цінностей, переконань і вірувань. Історичні 
міфи беруть участь в конструюванні, відтворенні й трансформації національної 
ідентичності. І часто саме через міф відбувається поєднання історії 
з національною ідентичністю.  

У структурі національної ідентичності конституюючу роль відіграє історична 
пам’ять. Умова важливості історичної пам’яті: наша сучасність – це лише сума 
всіх пригаданих епізодів минулого. А незмінну сутність нації також визначає 
сукупність всіх її історичних відтинків. Це щось подібне до біографії окремої 
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людини, як основи для розуміння її ідентичності: на будь-якому своєму 
життєвому етапі це все таки та сама людина; те ж саме й з історичним виміром 
для розуміння ідентичності нації (К. Хюбнер [Хюбнер 2001]). Звідсіля ж 
і непрямий висновок: якщо зараз нація окрема, самостійна, то у такої нації 
повинно бути й своє окреме минуле.  

Також, коли ми говоримо про історичну пам’ять, потрібно підкреслити, 
що це, насамперед, «робота» з минулим неспеціалізованої свідомості 
пересічної людини. Тому навички блокування природніх рефлексів такої 
свідомості (на противагу професійним історикам) щодо минулого тут відсутні. 
Історична пам’ять формується в людини на рівні колективних шарів 
її індивідуальної свідомості і завдяки оцим природнім рефлексам помічається, 
що схеми її функціонування багато в чому аналогічні структурним схемам міфу. 
Не потрібно також забувати, що коли ми заговорили про колективні шари 
пам’яті, то це означає, що існує пам’ятання подій минулого, які особисто 
з індивідом у більшості випадків не траплялися, але знаходяться в межах його 
власного досвіду. «Зайшли» вони туди через різні соціалізаційні практики 
(наприклад, через систему освіти з її курсами історії). Отже, носій національної 
ідентичності в таких подіях участі не брав і тому він може лише уявити якусь 
причетність до них. Тому саме через ситуацію пригадування людиною подій, 
що відбулися чи не відбулися з нею, будучи «пропущеною» через міфічні 
структури свідомості, історія й постає міфом. 

Та, власне, кожен такий «колективнеий індивід» як народ має свою 
«міфоісторію», яка сприяє інтеграції індивіда до такого національного 
колективу, посиленості спаяності самого колективу навколо образів спільного 
минулого або легітимації якихось претензій такої національної групи 
в теперішньому часі. 

Міфічне сприйняття подій минулого проявляє себе в тому, що «працюють» 
ті ж міфічні структури, що і в давньому: 
1. В національному історичному міфі міфічною субстанцією (сутністю) 
постає сам феномен національного, що тотожно «розлитий» протягом всього 
часового буття нації. Тому, з цієї точки зору, наприклад, Україна в тій самій мірі 
Україна і часи Русі, і XV ст., і наприкінці ХХ. Тобто, сама нація при такому підході 
не розглядається як історична категорія. Це незмінна споконвічна єдність 
й існує вона як ряд поколінь, зв’язаних між собою такою національною 
сутністю. Перед кожним новим поколінням національна сутність постає вже 
наперед заданою і об’єктивно існуючою. Національна сутність має силу, 
що змушує індивіда до певної національно ідентифікуючої поведінки. Окремий 
індивід не має свободи вибору, а приймає вплив національних сутностей як 
свою долю. Тому, окремі славні перемоги чи якісь гріхи нації у минулому 
передаються із покоління у покоління і стають для індивіда його власними 
перемогами і власними гріхами, від яких він не може відмовитись. Вони 
не творяться окремими індивідами внаслідок вільного волевиявлення, 
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а існують об’єктивно. Національна сутність забезпечує індивіду його 
ідентичність – «українськість», «польськість» чи «російськість». 

Об’єктиво (як індивід) існуюча нація міфічним чином взаємодіє 
з окремими людьми. Міфічність ситуації полягає в тому, що загальне (нація) 
та одиничне (індивід) тотожно проникають одне в одне. За такого сприйняття 
нація діє одночасно у всіх своїх членах. На цьому рівні всі неповторні індивіди 
нічим не відрізняються один від одного. «Кожна окрема людина у відповідності 
із своєю приналежністю до нації є її персоніфікацією. Саме із цього витікає 
широко розповсюджена тенденція уявляти націю у людській подобі: німців – 
як Міхель, французів – як Жан і т. п.» [Хюбнер 1996: 328], – пише німецький 
філософ Курт Хюбнер. 

Через ці міфічні принцип присутності цілого (нації) тотожно в кожному 
із своїх елементів та принцип міфічної субстанції можуть сприйматися й значущі 
історичні постаті. Національна сутність може втілюватися в якомусь геніальному 
історичному персонажеві, тобто перетікаючи із загального (нація) в одиничне 
і потім найбільш повно проявляючи себе в ньому (наприклад, в українців – 
випадок Тараса Шевченка). А в ритуалізованих святах такий національний геній 
постає видимим втіленням нації і її представники отримують колективну 
можливість споглядати свою власну національну сутність. 
2. В сучасному історичному міфі національні сутності є сакральними навіть 
якщо вони безпосередньо й не зв’язані зі світом богів. Тут у нагоді може стати 
розуміння сакрального досвіду (або ще досвіду божественного), яке подав 
у своїй книзі «Священне» протестантський теолог Рудольф Отто (1917) 
[Отто 2008]. Досвід священного – це дія на людину сили, що перевершує 
людську. Ця вища сила двояка: з одного боку, вона сприймається 
як «страхітлива таємничість», що викликає почуття жаху, з іншого, вона 
є «ласкавою таємничістю», що захоплює й зачаровує. Від дії такої двоїстої сили 
людина відчуває душевний «трепет». Саме так людині й відкривається 
божественна реальність. Як би там не було, священне – це рівень наших 
переживань, коли так сприйняті вищі сили являються людині безпосередньо 
і чуттєво. Але в сучасному міфі джерелом такого «священного трепету» можуть 
бути не лише боги, а й об’єкти профанного світу: значущі історичні факти, 
пам’ятні місця чи й сама нація. В таких об’єктах теж може знаходитися сила, 
що проникає у людей і викликає цей «трепет»; тоді все фізичне розчиняється 
в ідеально-матеріальній єдності, минуле сприймається не тільки духовно, 
але й тілесно, ну, а самі об’єкти набувають сакрального характеру. Ставши 
сакральним, такий історичний об’єкт, зберігаючи свою власну природу, постає 
чимось принципово відмінним від інших об’єктів профанного світу. 
3. Міфічний час. Національна історія, сприйнята міфічним чином, 
не зводиться до руху в часі детермінованих причинними зв’язками одиничних 
минулих подій. Навпаки, з часового потоку вихоплюються якісь окремі історичні 
події, що сприймаються національною свідомістю видатними, такими, 
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що мають неперехідне значення і пам’ятаються постійно. Факти минулого 
набувають при цьому зразкового, парадигмального характеру для сучасності. 
Сама ця сучасність повинна конструюватися через наслідування окремих 
історичних фактів, що набули подоби архетипів. В уяві людей вони знову 
й знову викликаються ритуалізованими святами. Отже, тут історичний міф 
проявляє себе в наявності архетиповим чином сприйнятого минулого, 
що носить парадигмальний характер. Якась історична подія чи історична 
особистість, яка присутня в сучасності як взірцеве архе створює ситуацію 
одночасності чи, іншими словами, минуле стає адекватним сучасності. Таким 
чином, відчуття часової протяжності в певні моменти його сприйняття зникає. 
У людини, яка сприймає минуле нації міфічно ліквідація дистанції між 
сьогоденням і минулим приводить до того, що вона стає безпосередньо 
причетною до подій давнини; вона вступає з ними у контакт і через операцію 
національної ідентифікації переживає їх як своє власне минуле. Отже, ставши 
архетиповими, історичні події не розуміються такими, що пройшли і зникли, 
навпаки, вони й сьогодні з нами «говорять», продовжуючи формувати 
й визначати наше життя. Тобто, архетипи й засвідчують цей нерозривний 
зв’язок минулого й теперішнього станів буття нації. Завдяки архетипам минуле 
завжди присутнє тепер. Як писав колись польський соціолог Єжи Шацький: 
архетиповий підхід до минулого «полягає у пошуку в ньому (мова не йде про 
те, в якій мірі це усвідомлюється) еквівалентів для певних сучасних вчинків, 
цілей, доброчинностей та цінностей» [Шацкий 1990: 420]. І тоді міф, 
як «сильна» (завдяки взірцям-архетипам) оповідь, фактично стає інструкцією 
до дії. 

Свого часу М. Еліаде вдало підмітив, що міфізація образів минулого 
залежить ще й від особливостей людської пам’яті [Еліаде 2001]. Народна 
пам’ять не може утримувати адекватно неповторні історичні події більше двох-
трьох століть. На великій кількості конкретних прикладів він показав як ця 
пам’ять за допомогою прийому отієї архетипізації зупиняє «миготіння» в часі 
історичних фактів. При цьому події та історичні діячі перестають бути 
індивідуально-неповторними образами лише своєї епохи і в них починає 
помічатися лише парадигмально-архетипове. В результаті подальшої 
трансформації архетипізовані факти прилучаються до сакрального світу. Еліаде 
писав, що «народна пам’ять важко утримує «індивідуальні» події та реальні 
особистості. У своєму функціонуванні вона спирається на відокремлені 
від історії структури: використовує категорії замість подій, архетипи замість 
історичних персонажів. Історична особа асимілюється із своєю міфічною 
моделлю (герой і т. п.), а подія інтегрується у категорію міфічних дій (боротьба 
зі страховиськом, братом, який став ворогом і т. п.)» [Элиаде 1987: 62]. 

Правда, приклади, які аналізує Еліаде притаманні лише простонародній 
пам’яті, пов’язаній із традиційно-аграрним способом життя. Історична пам’ять 
сучасної людини багато в чому все таки відрізняється від неї. Ну, хоча б тим, 
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що інформація про проминулі події фіксується не лише безпосередньо в самій 
пам’яті, а ще й опосередковано – в книгах, на електронних носіях інформації 
і вже потім з них через систему освіти чи ЗМІ переходить на рівень 
актуалізованих шарів історичної пам’яті. Та на рівні буденної свідомості сучасної 
людини сам архетипізований спосіб сприйняття подій минулого присутній не 
набагато менше, ніж у людини традиційного суспільства. 

Крім того, в історичному міфі існують не лише архетипізовані взірцеві 
факти, а ще може бути й культ цілих часових відтинків. Особливу роль тут 
виконує відтинок, що асоціюється з міфічним Першочасом. З точки зору 
міфосвідомості реальність є реальністю, оскільки вона впорядкована. 
У первинний хаос історичних фактів привноситься якась точка порядку, 
яка є початком структури. А це вже щось певне, що протистоїть непевному, 
тобто основний сенс міфу – перетворення хаосу в космос – знаходить тоді своє 
підтвердження. Одним з найважливіших парадигмальних відтинків Першочасу 
(отією точкою порядку) для національної історичної пам’яті є час виникнення 
етносу (нації). Тут діє правило: віднесення такої точки в найглибші часи 
минулого є свідченням її особливої значущості для сучасності. 

Зі специфікою присутності архетипів поза межами Першочасу пов’язана 
і тричастинна схема, що накидається на історичний процес свідомістю сучасної, 
національним чином заангажованої людини: Отже, на початку руху 
національної історії виділяється якийсь «справжній» час, такий собі період 
Золотого віку (іншими словами, це той сакральний Першочас, як час 
виникнення і найбільшої його наповненості парадигмальними архетипами). 
Наступний, другий, відтинок фіксує момент падіння Першочасу, його виходу 
в наступну профанну епоху занепаду, де архетипи відсутні чи присутні лише 
мінімально. Це епоха забуття правильних способів національного життя. Крім 
того, вона ще може бути й ситуацією божої «кари» за якісь «гріхи» народу. Але, 
врешті, настає третій період, що пов’язується з виходом із «зіпсованої» епохи – 
період, відродження (воскресіння) Золотого віку (нове наповнення часу 
архетипами). 

І тут саме знання національної історії сприймається як повернення 
до величних епох національної історії, а значить і повернення до першооснов 
національного буття, як вихід за межі емпіричного, профанного (погіршеного) 
варіанта часу. Функція «повернення до першооснов» є досить дієвим засобом 
забезпечення піднесення «приспаного» національного духу. Повертаючись 
до «абсолютного начала» Першочасу, яке було вмістилищем усього творчого, 
нація, омиваючись у «водах вічності», ніби починає творити себе наново, 
переходячи на якісно новий рівень своєї історії. Тому володіння своїм минулим, 
на думку національних ідеологів, надає сили для впливу на сьогодення. 
І навпаки, щоб оволодіти сьогоднішньою ситуацією в національній сфері, 
потрібно знати історію походження нації. Хто володіє знанням національного 
походження, той (за аналогією до архаїчних міфів) володіє і долею нації. 
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Як би там не було, але сучасність обов’язково повинна отримати «санкцію» 
на існування від досконалих часів минувшини. 
4. Міфічний простір минулого, розглянутий крізь призму історичної пам’яті 
полягає в тому, що образ рідного краю – батьківщини персоніфікується часто 
в жіночому началі Батьківщини-Матері. Окремі члени нації тоді уявляються 
дітьми такої Матері, братами й сестрами, які разом складають велику родину. 
Батьківщина-Мати любить своїх дітей і чекає від них відповідної любові. 
Прикладом фетишизації такого символічного образу може слугувати статуя 
Свободи у США або «Родіна-мать» на Малаховому кургані у Росії. У крайніх 
випадках (і такі випадки мабуть є проявом найбільш чистого міфізму), 
Батьківщина-Мати існує у свідомості людини не як символічний образ 
макросімейної єдності, а в якості реально існуючого суб’єкта історії, наприклад, 
якоїсь Богині чи Богоматері, яка може безпосередньо впливати на хід історії. 

Ту послідовність у сприйнятті індивідом національного простору, 
яка врешті-решт приводить до його міфізації можна описати так. Спочатку 
об’єктивно існує простір як середовище для життєдіяльності певної спільноти. 
Далі виникає у свідомості образ цього простору – рідна земля, батьківщина. 
Цей образ існує тепер незалежно від почуттєвого сприйняття рідної землі 
і конструює національну свідомість. Кроком до міфізації образу простору є його 
нове «офізичнення». Отже, коли образ батьківщини уявляється таким, що існує 
самостійно поза межами індивідуальної свідомості як певна ідеальна сутність; 
та тут можна говорити поки що лише про гіпостазування. Коли ж образ 
простору персоніфікується в певній матеріальній істоті (Батьківщина-Мати), 
то можна говорити вже й про його міфізацію. На цьому рівні міфічність 
персоніфікованого рідного краю полягає в тому, що він сприймається 
як нерозчленована ідеально-матеріальна єдність, а такий синкретизм як уже 
було показано вище є однією з основних властивостей міфу. 

Крім того, міфічний простір минулого – це ще й певні окремі топоси 
сучасного рідного краю, що будучи сакралізованими, пов’язуються з історією. 
Ними можуть бути місця, по яких ступала нога національних героїв, місця битв 
(наприклад, Конотопської битви) та місця інших доленосних подій у житті нації. 
Сюди ж можуть бути віднесені й об’єкти природного (гори Олімп, Арарат чи 
Сіон або Дунай-ріка) та культурного (Софія Київська) ландшафтів. Саме з такими 
місцями у національним чином заангажованого індивіда встановлюється 
інтимний зв’язок і виникає отой оттовський душевний «трепет», особливо 
в часи прощі й поклоніння таким місцям. По-суті, мова йде про поклоніння 
символізованим образам та вони для людини з міфізованими структурами 
досвіду важать набагато більше, ніж просто просторові знаки, бо ще й несуть 
з майбутнього у сучасність якесь послання національної долі. А встановлення 
інтимного зв’язку з окремими сакралізованими елементами рідного простору, 
як уже було сказано на початку цього пункту, потім переноситься й на ціле – 
Батьківщину з великої літери. Так, як історичні події існують не тільки в часі, 



21 
 

а ще і в просторі, то міфічний характер носить і операція з їх центрування 
відносно інших подій (оголошених рядовими) в просторі батьківщини через 
їх наділення характеристиками особливої значущості завдяки наповненню 
архетипами та сакралізації. 

*** 
При такому розумінні як древній, так і сучасний історичний міф 

функціонують як феномени дорефлективні. Тобто, в ситуації «життя-в-міфі» 
існує сама собою зрозуміла довіра до змісту певних історичних оповідей і тому 
міф – це правда, що дуже важко піддається спростуванню чи деконструюванню. 
А ось для того, щоб була помічена «міфічність» змісту таких уявлень потрібна 
наявність фігури «стороннього». Наприклад, ним можуть бути або носій 
наукової свідомості, або ж представник протилежного історичного міфу. Саме 
вони й назвуть певні, протилежні їхнім, уявлення про минуле міфом. 

Крім того, якщо умовно історичну подію ми сприймемо як поєднання 
історичних фактів зі значеннями, смислами й цінностями, бо лише при такому 
поєднанні ця подія стає нам поясненою і, як наслідок, зрозумілою, то дія 
міфічних структур помічається не так на першому рівні фактів, як на рівні 
останніх, тобто цінностей (як сукупності значущих смислів) і на їх основі 
вибудуваних оцінок та інтерпретацій (приписування смислів). Для міфу не так те 
важливо, чи факт насправді мав чи не мав місце в історії, як те, що він значить 
для сучасників, яка специфіка його осмисленості, які ті ціннісні основи, що 
дозволяють збирати окремі факти в цілісності – ось якраз тут і «місце роботи» 
міфічних структур. Таким чином, історичний міф – це спрощений образ 
національного минулого, що існує на дорефлективному рівні сприйняття 
і переживання з подальшою вербалізацією фрагментів проминулої реальності 
у вимірах само собою зрозумілої правди. 
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ПРИНЦИП АВТАРКІЇ: ВІД ОСОБИСТОЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
 

Вступ 
Автаркія є динамічним станом активного відновлення власної 

самодостатності певного цілісного об’єкта як такого, що може власними 
ресурсами забезпечити свої успішне функціонування і розвиток. Нерідко 
автаркію розглядають не як стан, а як спрямування волі, певне зусилля 
опиратися зовнішнім впливам: дійсно, хоча усе в світі взаємопов’язано, однак, 
незалежності все ж можна досягнути, не заперечуючи цієї органічної єдності 
космосу – але не стихійно, а постійно відновлюючи цю незалежність. При цьому 
зв’язки з оточенням не рвуться, але зберігаються у режимі встановлення межі 
і постійного її відтворення – тоді сама межа стає способом зв’язку з довкіллям. 

У античну добу тему автаркії підняли кініки як дослідники моральної 
поведінки особистості на основі її природної самодостатності. Згодом цю ідею 
частково розглядали епікурейці (через поняття апонії [Konstan 2012; Tsouna 2020]), 
але більшою мірою стоїки, у яких природну самодостатність особистості 
замінила її духовна самодостатність [Paczkowski 2017; Román 2016]. 

У добу модерну тему автаркії почали активно розробляти як частину 
концепції розбудови національної держави. Класичною є праця Йогана Готліба 
Фіхте про замкнену торгову державу [Фихте 2019]. Згодом тему автаркії почали 
активно критикувати [Горбатенко 2011], у тому числі й з позицій 
неолібералізму, з його ідеєю відкритих національних ринків. Однак, нинішня 
доба пандемії і зростання міжнародного напруження знову надає автаркії 
більш позитивного звучання [Helleiner 2021]. 

Ідею межі між системою і її довкіллям як універсальну пізнавальну 
диспозицію у сучасній філософії докладно аналізували і обґрунтовували з різних 
теоретичних ракурсів Ніклас Луман [Луман 2007], Франсиско Варела та Умберто 
Матурана [Матурана, Варела 2001; Parada, et al. 2021; Raimondi 2019], Джордж 
Спенсер-Браун [Heidingsfelder, et al. 2021; Williams 2019] та інші. Однак, у цих 
авторів мова йде саме про самоорганізацію світу, тоді як автаркія визначально 
у давніх греків означала саме особисту незалежність. Між цими двома 
полюсами автаркії світу і автаркії особистості і виникає дещо суперечливе 
вчення про автаркію держави, яке запозичує деякі ідеї з обох полюсів, але саме 
так і залишається дещо незавершеному концептуально стані. 
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Автаркія в кінізмі 
Що стосується автаркії як вихідного поняття, то воно пов’язане з вченням 

стоїків про слідування природі як можливості для кожної людини бути 
щасливою і незалежною від зазіхань суспільства і держави. Природа нібито 
зробила кожну істоту самодостатньою і вільною, а дискомфорт і нещастя 
людина має лише через добровільне накидання на себе ярма штучних, 
не відповідних природі людини законів і правил поведінки, які усі по суті є, 
на думку кініків, надлишковими для індивіда умовностями. 

Однак, що кініки мають на увазі під незалежністю? Авторитетний 
британський філософ Саймон Блекберн стверджує, що ця незалежність 
є фантастичною, попри те, що прагнення її виглядає шляхетно: «автаркія 
(грецьке незалежність) – відповідно до більшості грецьких філософських шкіл, 
особливо кініків і стоїків, незалежність від зовнішніх подій і випадків, 
яка є ознакою справжньої евдемонії. Людина, яка перебуває у владі подій, 
не є по-справжньому вільною. Заперечення наших неминучих залежностей 
може здатися благородним, але також може здатися фантастичним» [Blackburn 
2016]. Видається, що такі прозорі натяки на неспроможність моральної 
концепції кініків є несправедливими, а своєю причиною такі натяки мають 
нерозуміння Блекберном природи незалежності у стоїків. Адже натяки 
на нереалістичність філософії кініків є для них найбільш болючими – саме 
у цьому самі кініки звинувачували усіх інших філософів. Не могли ж вони 
проґавити або слабко обґрунтувати те, що для них було найвагомішим. 
Здається, саме у необхідності врахування концепту межі полягає відповідь 
на це утруднення. Але як розуміють межу кініки? 

Передусім слід з’ясувати, як кініки приходять до свого уявлення 
про незалежність. Вочевидь, для них незалежність не є відрубністю від суспільства: 
вони не йдуть в самітники-анахорети, але продовжують жити у суспільстві, 
причому активно, по-кінічному це суспільство «кусають», тобто дорікають його 
пороками, іншими моральними хибами, «колють очі» правдою. Кінікам 
потрібне суспільство, щоби постійно підтверджувати свою відмінність від нього 
– підтверджувати наочно, несумнівно, яскраво – постійно проводити між собою 
і всіма іншими, межу, яка буде очевидною для всіх. Це доволі специфічний 
спосіб філософування навіть як для греків. 

Адже у Давній Греції було звичним те, що стало вже незвичним згодом, 
причому надовго – комунікативний філософський розум. Це зауважує 
іспанський дослідник Рамон Роман: «Отже, філософський дискурс 
є результатом життєвого вибору та екзистенційного вибору, а не породжує їх. 
Ми могли б додати ще одну, унікальну рису елліністичної філософії: для нам 
незвично, що це рішення ніколи не приймалося ними самостійно. Не могло 
бути жодної філософії, жодних філософів поза групою (це було досить 
поширеним у грецькій філософії); філософська школа була живою спільнотою, 
а не просто спільнотою ідей. Тому вона відрізнялася неповторним способом 
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життя, перетворенням свого буття, що, у свою чергу, вимагало бажання бути 
і жити певним чином, а також вчити цьому інших» [Román 2016: 81]. 

Однак, для кініків виявився властивим дуже специфічний спосіб 
колективності – так, у них була і класична практика переймання філософії від 
вчителя до учня, але базовим способом спілкування виявилося спілкування 
з філософа-кініка з не-філософами. З одного боку є взаємини Антисфена – 
засновника кінізму з його учнями. Хоча вже тут є специфічне ставлення до них – 
характерним є побиття Антисфеном Діогена Синопського, який проти волі 
першого хотів стати його учнем, а також різкий розрив Антисфена з усіма 
іншими філософами після смерті Сократа: тобто філософська комунікація 
Антисфеном була поставлена під радикальний сумнів і заснування ним власної 
школи було не наслідуванням іншим, а намаганням протиставити себе усім 
іншим. Це була, певною мірою, відкрита спроба зберегти практику, 
започатковану Сократом, але навіть у більш радикалізованій версії. Діоген 
виявився чи не найбільш типовим представником нового способу спілкування 
філософа з не-філософами: він не стільки прагнув виявити у них власні 
філософські припущення, як це робив Сократ, скільки показував радикальну 
несумісність власної життєвої філософії з псевдо-філософією обивателів, ким би 
вони не були – хай навіть Олександром Великим. 

Для Антисфена, Діогена та інших кініків навіть представники інших 
філософських шкіл не були справжніми філософами: не випадково вони 
постійно влаштовували з ними філософські сутички, які своєю метою мали одне 
– показати нежиттєздатність усіх інших філософських систем у порівнянні 
з кінічною життєвою філософією. Досить згадати яскраву пікіровку кініків 
з кіренаїками та представниками афінської Академії [Лаєртский 1979]. 

Таким чином, саме кініки встановлюють практику перманентного 
відмежовування від не-філософів як спосіб існування власної філософії – 
автаркія виявляється можливою як таке постійне встановлення межі, причому 
для цієї автаркії сутнісно і постійно потрібне опертя-відкидання від не-автаркії. 
Таким чином, це не повна автономія, а своєрідний симбіоз між автаркією і не-
автаркією. Тут звісно, немає протиставлення Ісуса грішним людям, немає 
викупу їхніх гріхів, «перебирання їх на себе» – хоча вже кініки показують 
незаперечне провалля між хибними і справжніми задоволеннями у житті, 
наочно доводять моральну шкідливість усього надлишкового. Власне автаркія 
кінків – прообраз християнської аскези як матеріальної і духовної дієти. 
При цьому автаркія – самодостатня, адже до прикладу, майже до неї ж 
повертається згодом американський гуманіст Генрі Девід Торо, близькість 
поглядів якого до Сократа доводить український філософ Вадим Менжулін: 
«На сучасну філософію він дивився крізь призму античного ідеалу, відповідно 
до якого життя і вчення філософа мають бути нерозривно пов’язані між собою» 
[Менжулін 2020: 6]. Менжулін наводить спільне між Сократом і Торо: 
«До певної міри він був дуже схожий на Сократа. Обидва не були 
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аристократичними, обидва шанували самопізнання і були готові турбувати своїх 
сучасників незручними питаннями, обидва критично ставилися до софістики 
і вважали, що вчення та життя філософа мають бути пов’язані між собою» 
[Менжулін 2020: 10]. Але при цьому зауважує, що Торо був не в усьому 
подібним до Сократа – і все ж у тому, у чому він до Сократа не подібний, Торо 
схожий на кініків, яких Менжулін також раніше згадує як важливих для порівняння 
персонажів: «Замість турботи за себе у Торо була довіра до себе, яка цілком 
давала йому змогу ставитися до будь-яких проявів влади без особливого 
пієтету, а у разі виявлення в них обмежень для людської свободи і гідності – 
чинити активний опір» [Менжулін 2020: 11]. Вочевидь, ця довіра до себе 
є не лише сократичною, коли пізнаючи себе, пізнаєш свою добру людську 
природу, але й кінічна довіра до природи у собі, як чогось природного. 

Цей кінічний мотив довіри до себе мотив далі розвивають стоїки – 
але вже як внутрішній діалог. Як зауважує польський дослідник Пшемислав 
Пачковський, «Таким чином, стоїчна школа навчала своїх адептів, як ефективно 
впливати на власну психіку; як вони можуть контролювати внутрішній дискурс; 
іншими словами, як людина має бути в гармонії з собою. Використовуючи 
сучасні категорії, можна сказати, що стоїк навчався жити автентично. У доктрині 
стоїків це означало здатність захищатися від необ’єктивних уявлень про світ; 
мати почуття прихильності до долі, яка призначена людині; виявляти 
справедливе ставлення до інших, а отже, повагу до їхньої свободи» [Paczkowski 
2017: 50]. Стоїк, як бачимо, уже відгороджується від суспільства: він також 
визнає його несправедливим, і також невиправно несправедливим, але вже 
не бачить потреби ані для себе, ані для суспільства бути його викривачем. 
Тим самим стоїки стають соціальними ескапістами – у повній протилежності 
до кініків. 

Кінічний мотив природного задоволення від морального способу життя 
по-своєму продовжують Епікур та його послідовники – однак, з наголосом не на 
моралі, а на задоволенні: епікурейці доволі прагматично дивляться на мораль, 
інструментально, як на предмет довільного вибору, а не як на природний стан 
людини. Їх цікавить більше, який «коктейль» задоволень можна отримати, 
використовуючи моральні вчинки, а не самі ці вчинки як самоціль, як це було 
для кінінів. Цю ситуацію класично описує американська професорка грецького 
походження Вула Цуна: «Інше розрізнення, яке запроваджують епікурейці, має 
вражаюче інновативний характер і непересічну етичну важливість: задоволення 
може бути або кінетичним, у випадку якщо воно пов’язане з якимось рухом 
(kinēsis), спричиняючи приємне перемішування, або ж навпаки – 
катастематичним чи статичним, якому властива повна відсутність болю» 
[Tsouna 2020: 155].  

Це технічне ставлення до питань задоволення, власне гедонізм 
як автаркію, було невдовзі надовго витіснено розумінням задоволення 
як божественного стану священного блаженства. Ідеї автаркії тут набувають 
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зовсім іншого звучання – вже не як природної автаркії, але як автаркії Бога, 
іскра благодаті якого надає автаркію Його створінням. Це можна побачити 
повною мірою вже у творах Климента Олександрійського, про що свідчить 
інтерес дослідників, таких, наприклад, як Джон Еніш: «Що стосується Клемента, 
то його улюбленою темою було те, що світ був підготовлений грецькою 
філософією для християнської релігії. Серед усіх шкіл, платоніків, стоїків, кініків, 
піфагорійців і навіть школи Епікура, він дещо взяв, і, крім останньої згаданої, 
він не залишив без згадки жодної з них…» [Anish 2016]. Дещо згодом тема 
автаркії явно прочитується у вченні Готфріда Вільгельма Ляйбніца щодо монад 
[Ляйбніц 2013], українського філософа Григорія Сковороди у його вченні 
про тотожність мікрокосму і макрокосму [Сковорода 2016], ще пізніше, уже 
в секуляризованій формі, – у вченні Шпенглера про цивілізації як монади 
[Шпенглер 2000], і у сучасній українській філософії – в монадологічному 
розумінні історії Івана Бойченка [Бойченко 2000: 321-330]. 

У цій традиції автаркію осягають уже не як дистанціювання 
від суспільства, і особливо – від держави, як це було у стоїків і ще більше 
у епікурейців, але навпаки – у підпорядкуванню суспільства і держави потребам 
особистості. Це своєрідний персоналізм. Джон Еніш зауважує: «Климент 
Олександрійський у своїй праці «Педагог» (2, I, 132) визначив: «Як мірою взуття 
є нога, так і власність пов’язана з потребами тіла». Бог створив світ для того, 
щоб ми могли ним користуватися; проте ми заробляємо матеріальні блага, 
щоб досягти автаркії. Автаркія виховує хороших людей для суспільства, 
особливо коли її супроводжує любов» [Anish 2016]. Це означає, що автаркія 
набуває зовсім іншого значення у зв’язку з переосмисленням ролі кордону, 
який вона встановлює – це вже не стільки виявлення недосконалості тих, хто 
не слідує автаркії, а прагнення залучити усіх до її практикування. У цьому світлі 
кордон починає пролягати між тими, хто уже став на шлях становлення власної 
автаркії як еманації вищої автаркії, і хто ще не прийшов до свідомого прийняття 
того, щоби утверджувати власну автаркію і водночас бути стати частиною 
автаркії якогось більшого цілого – громади (релігійної, але не тільки релігійної), 
суспільства, людства, Всесвіту. Від елітизму і навіть своєрідної богемності кініків 
через ескапізм стоїків і епікурейців відбувається перехід до демократизації 
автаркії в усіх її проявах – громадянському, економічному, релігійному тощо. 
Така нова соціальна якість автаркії, втім, зазнала суттєвої кризи – після занепаду 
релігійної версії її витлумачення. Пов’язано це було зі спробами повернення до 
партикулярних версій автаркії – до ізоляціонізму, на зміну суспільно-
інтегральній концепції автаркії раннього християнства. 

 
Автаркія для держави та автаркія в соціальних системах 

У політичній та економічній теорії автаркію розуміють дещо інакше, аніж 
у філософії, і навіть терміни застосовують у різному написанні: у філософії – 
на грецький манер «autarkia (autarchy)» [Blackburn 2016; Konstan 2012; 
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Paczkowski 2017; Román 2016; Tsouna 2020], тоді як у політичній та економічній 
теорії як «autarky» [Bondarenko 2021; Carr 1972; Helleiner 2021; James 2012; 
Olson 2014; Risse & Wollner 2013]. І все ж мова йде більш-менш про одну 
категорію, хоча її тлумачення виявляється, дійсно, доволі розщепленим. 

Свого часу, базуючись на своєму вченні про розгортання світу 
з трансцендентального суб’єкта як творення не-Я з Я, яскравий представник 
німецького ідеалізму Йоган Готліб Фіхте розробив вчення про націю, 
її експансію, і зокрема її самодостатність – політичну, яка базується 
на самодостатності економічній [Фихте 2019]. Згодом, на більш мілітаристській 
основі подібні ідеї, але вже із залученням концепту життєвого простору, 
розробляв німецький же теоретик Карл Гаусгофер [Хаусхофер 2001]. Ці ідеї 
виявилися напрочуд популярними у ХХ столітті – нацизм, більшовики, японські 
мілітаристи утверджували свою імперіалістичну політику спочатку як політику 
автаркії – економічної і політичної [Carr 1972]. Спочатку здійснювалася стратегія 
ізоляціонізму – забезпечення повної автономії економіки країни, що було 
підготовкою цієї країни до ведення війни, коли з нею припинялася міжнародна 
торгівля як з країною-агресором. Але і сама війна виправдовувалася ідеєю 
автаркії: якщо країна не мала певного ресурсу як внутрішнього, отже вона 
нібито отримувала «моральне право» завойовувати інші країни, які ці ресурси 
мали: це було повною протилежністю принципу міжнародного поділу праці 
і міждержавної взаємної залежності. Завойовницькі апетити при цьому лише 
зростали: здобути автаркію ніяк не вдавалося – завжди знаходився ще якийсь 
дефіцитний для країни ресурс, а отже нібито «об’єктивну потребу» у нових 
завоюваннях. 

Ц ідеї зовсім не були новими для світової практики імперського 
будівництва: Китайська, Османська, Японська імперії свого часу розробляли 
концепції відповідно – чжунго, «центрального царства» (Китай з тисячного року 
до н.е.), султани як «володарі світу» за офіційним своїм титулом (Туреччина 
з 14 по 17 століття), сакоку або ж країна на ланцюгу» (Японія 1641-1853 років) – 
усі ці історії про прагнення зробити одну державну систему центром і основою 
будь-якої можливої цивілізації. Для цього і потрібне було виробництво всього, 
причому всього найкращого для свого часу саме у цій країні. «Автаркія, 
економічна система самозабезпечення та обмеженої торгівлі. Кажуть, 
що країна перебуває в стані повної автаркії, якщо вона має закриту економіку, 
що означає, що вона не бере участі в міжнародній торгівлі з будь-якою іншою 
країною» [Bondarenko 2021]. 

Втім, з кінця 19-го століття світ почав об’єднуватися на принципово іншій 
основі – як глобальний проект, побудований колективними зусиллями усіх 
країн світу. На цьому фоні ідея автаркії перетворилася на морально застарілу: 
хто самоізолювався, той втрачав можливість отримувати із глобального світу 
найновіші технології і інноваційні продукти, а відповідно, починав прискорено 
відставати від глобального світу. Автаркія стала сумною долею країн-вигнанців 



28 
 

цивілізованого світу, вона вже не просто не надавала переваг, а навпаки стала 
синонімом покарання – або ж зовнішнього (через механізм санкцій і міжнародної 
ізоляції), або ж само-покарання країни (як правило внаслідок неадекватних 
амбіцій керівника-диктатора або ж воєнної хунти, які штучно перетворювали 
свою країну на суспільство «закритого порядку» [Норт та ін.. 2017]). 

Втім, асоціація терміну автаркія з імперіями і тиранічними режимами є, 
хоча й до певної міри виправданою – все ж таки здійснюються реальні спроби 
досягти такої автаркії в межах окремої країни чи групи країн, – однак в цілому 
хибною – адже в результаті доволі швидко, а чи навіть дещо згодом, але все 
одно ці спроби виявляються марними і неуспішними. 

Нещодавно з’явилися спроби виправдати автаркію боротьбою окремих 
країн з недоліками і навіть катастрофами, викликаними стратегією глобалізму. 
Такі спроби стали частішими у зв’язку з осмисленням ситуації пандемії covid-19 
та іншими новітніми проблемами глобалізованого світу. Однак, мова тут не йде 
про повернення до повноцінної політичної автаркії: «У більшості випадків 
політики зацікавлені у посиленні самодостатності поступово і вибірково, 
а не утому, щоби пропагувати швидке впровадження більш амбітного 
автаркічного бачення» (Helleiner 2021, 952). На думку Еріка Гелейнера, якщо 
раніше до автаркії зверталися у повному масштабі з метою відгородитися від 
зовнішніх економічних впливів, або забезпечити внутрішній мир у країні, 
то згодом аргументація на користь «поміркованої» автаркії вже звертається 
до потреб збереження міжнародного миру: «Але було також багато мислителів, 
які асоціювали автаркію з міжнародним миром. Такі різноманітні мислителі, 
як Кемпфер, Фіхте (у довгостроковій перспективі), Секі, Ганді та Кейнс 
стверджували, що така політика зменшить причини конфліктів і війни, 
які виникають через економічну взаємозалежність та комерційне суперництво 
між країнами. Крім того, деякі стверджують, що автаркічні суспільства менш 
схильні до нападу (Руссо) і/або більше здатні захистити себе в разі нападу 
(Кемпфер, Руссо, Лі, Ганді, Ван і Чен, Кім)» [Helleiner 2021: 953]. Звісно, така 
аргументація не є бездоганною, але вона свідчить про запит на ідею автаркії 
у сучасному світі. Втім, такий запит може мати більш адекватну і більш 
задовільну відповідь. 

Набагато перспективнішими виглядають спроби осягнути автаркію 
в масштабах цілого людства. До якого стану воно прагне перейти як більш 
самоврядного і щасливого? Американський політичний філософ Френсіс 
Фукуяма висловив позицію неолібералізму, що таким новим ідеалом може 
стати лібералізм – не просто як ідеологія, але як ціннісна система, яка базується 
на сукупності відповідних інститутів – економічних (типу саморегуляції ринку), 
політичних (ліберальна демократія), правових (права і свободи громадян) 
тощо (Фукуяма 2004; Фукуяма 2019). Цю ж позицію, здається поділяють і інші 
прихильники методології неоінституціоналізму – Дуглас Норт, Джон Воліс 
та Барі Вайнґест [Норт та ін.. 2017], Дарон Аджемоглу і Джеймс Робінсон 
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[Аджемоґлу, Робінсон 2017] та інші. Згідно цієї позиції увесь глобалізований світ 
має ставати все більш взаємно прозорим, взаємно залежним, більш 
організаційно гнучким і соціально мобільним. За аналогією з християнським 
проектом варто говорити про тих, хто вже прийняв нові ліберальні глобальні 
правила гри і нову глобальну мораль тотальної відкритості, і тими, 
хто ще намагається відвойовувати свою осібність. Зрозуміло, що осібність 
у глобальному світі стає можливою лише відносно – причому більш відносно, 
аніж нова майже тотальна соціальна відкритість. 

Усе це, втім, дуже нагадує концепцію соціальних систем Нікласа Лумана, 
згідно якої усі соціальні системи можуть успішно функціонувати лише 
як глобальні [Луман 2004]. Але тут знаходимо все ж нову спробу не якісно, 
а формально вирішити питання визначення межі між системою у стані автаркії 
і її довкіллям. Адже коли виникає питання: щодо кого варто встановлювати 
автаркію, тоді відповіддю буде – не щодо кого, а щодо чого. Одна соціальна 
система може здобути певний ступінь автономії щодо інших соціальних систем 
– при тому, що усі вони можуть існувати лише за умови спільного існування 
їх усіх. Новим іменем для автаркії стає вже не автономія, а аутопоезис. Адже 
саме завдяки цьому механізму намагаються осмислити вирішення більшості 
завдань автаркії Матурана, Варела, Луман та їхні послідовники. Втім, завжди 
для них виникає дилема – йти до кінця шляхом формалізації (і тоді вони 
повертаються на кола логіки форм Спенсера-Брауна), або ж рахуватися 
з якісною визначеністю завдань автаркії – і тоді доводиться пояснювати 
практичну реалізацію механізмів аутопоезису через певні цінності. 

Чим далі, тим більше втілення ідей автаркії втрачає моралістичне 
напруження кінізму, все менше нагадує пошуки особистого умиротворення 
стоїків і епікурейців, не має воно і того священного благоговіння, яке відчував 
у ньому Климент Олександрійський – однак, у ньому вже немає войовничої 
налаштованості проти усього світу, яку більшою чи меншою мірою вкладали 
у нього Фіхте, Гаусгофер чи їхні більш чи менш сумлінні послідовники. 
Не вбачають в автаркії і онтологічного одкровення, як це відчувалося 
у Ляйбніца і прихильників монадології. Все більшою мірою автаркія 
перетворюється на гру в автаркію – соціальну гру у її численних варіаціях 
(Бойченко 1997), коли соціальні проблеми вже не розглядаються як об’єктивні, 
а постають як цікаві способи самоудосконалення або ж вирішення практичних 
завдань (Boichenko 2020; Boichenko 2017). 

Саме у цьому ракурсі постає спроба включити автаркію як складову 
стратегії збалансування внутрішньої і зовнішньої політики держави, 
яку запропонував американський професор філософії Аарон Джеймс: 
у внутрішній економічній політиці він рекомендує дотримуватися принципу 
автаркії, яку він розуміє як збереження нерівності у доходах відповідно 
до здійсненого економічного внеску вітчизняними виробниками, а от доходи 
від зовнішньої торгівлі він пропонує значною мірою перерозподіляти між усіма 
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громадянами країни [James 2012]. Втім, більшості його критиків таке вибіркове 
застосування автаркії видається неприйнятним ані з теоретичного, 
ані з практичного погляду [Olson 2014; Risse & Wollner 2013]. По-перше, Джеймс 
так і не пропонує змістову основу для автаркії – чи достатнім буде внутрішній 
ринок для неї? А по-друге, хто буде встановлювати цю межу між внутрішнім 
і зовнішнім – чи не з’являться тут підстави для нового волюнтаризму 
та потенційного авторитаризму? Питання риторичні – задовільної відповіді 
на них Джеймс не дає. Автаркія постає вже не як вища мета, а як певна ігрова 
економічна практика: а давайте спробуємо зробити так і подивимося 
як це працює? Виглядає це як гра у економічного бога, але людство давно вже 
перетнуло ту межу, коли старий бог помер (як зауважив Ніцше [Ніцше 2020]) 
і воно саме змушене перейняти на себе його функції. 

 
Висновки 

Але у якомусь сенсі саме це є цілком адекватним поверненням до витоків 
запровадження автаркії в античній філософії: успіх самоврядності 
і незалежності у людському суспільстві можливий лише за умов чіткої 
визначеності, по-перше, що саме людина, спільнота чи людство утверджують 
і захищають як щось власне, аутентичне і самодостатнє, і по-друге, 
як ця змістова визначеність може співіснувати і бути взаємно корисною 
з іншими змістовими визначеностями. І нехай ця визначеність буде завжди 
методологічно ігровою, тобто завжди соціально контекстуальною і історично 
релевантною – зате це буде справжня апріорна визначеність, як визначеність 
історичного апріорі. Адже незалежність і самодостатність завжди конкретні 
і завжди опираються на свої зовнішні зв’язки – чи то в режимі творчої 
конструктивної взаємодії, чи то в напруженні непримиренної боротьби 
і протистояння з принциповими опонентами. 
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ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ДОСВІДУ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ 

 
Вступ 

Приналежність представників певної нації до тієї чи іншої соціальної групи 
в житті будь-якої нації відіграє велику роль. Однак, в українському суспільстві 
саме класова приналежність стала домінуючим явищем, що повсякчас 
перешкоджало процесу державотворення. Фактично йшло поступове 
перетворення українського народу на однорідну селянську масу, яке почалося 
з ХV ст., виявивши свою руйнівну силу вже у столітті XX – у провалі визвольних 
змагань 1917-1921 рр. і поки що малоефективному (з точки зору корисності для 
інтересів суспільної більшості та геополітичної і геоекономічної стабільності) 
державотворенні з періоду кінця 1980-х початку 1990-х років й донині. 

Різні соціальні верстви українського суспільства упродовж багатьох століть 
у своїх прагненнях та діяльності орієнтувалися на ті чи інші іноземні держави, 
фактично ідентифікуючи свої вузько корпоративні, соціально-класові чи 
регіональні інтереси з політикою зовнішніх покровителів. У свою чергу, іноземні 
держави, використовуючи класові антагонізми та прагнення різних верств 
українського суспільства до привілейованого положення, репрезентували себе 
захисниками їхніх інтересів і тим самим руйнували або ослаблювали 
соціальний союз українців у боротьбі за національне визволення. Подібна 
традиція класової наднаціональної корпоративності призвела до того, що 
носіями державницьких ідей в різні часи української історії виступають різні 
соціальні верстви, які водночас перебували в політичній, релігійній, соціальній 
боротьбі з іншими класами України. Так, скажімо, велика аристократія України 
швидко полонізувалася та окатоличувалася, вливаючись до польського 
шляхетства, стаючи частиною панівної частини суспільства і хранителями 
польських традицій та культури. 

 
Важкий шлях до національної української еліти 

Якщо провести історичний екскурс спроб державотворення в Україні, то ми 
станемо свідками парадоксального явища – досить часто українська нація мала 
реальні можливості створити незалежну державу з усіма супутніми 
їй атрибутами [Зінченко 2011]. І щоразу, неначе підкоряючись чиїйсь злій волі, 
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ці можливості втрачалися. Але чи була тут присутньою саме ця зла і особливо 
чужа воля? 

Геополітична ситуація України (початково, південно-західних земель Русі) 
була аж ніяк не гірша, ніж у її сусідів – тих же Польщі, Литви, Московської Русі. 
Всі ці держави періодично ставали жертвами територіальних зазіхань, 
водночас, часто-густо виступаючи і в якості агресорів. Після розпаду Київської 
Русі і монгольської навали 1230-40 рр., починається нерівномірний, 
але невідворотний процес інкорпорації її південно-західних земель до складу 
новоутвореної Литовської держави. Порівняно з Руссю, литовці на той час 
перебували на значно нижчому щаблі політико адміністративної та культурної 
організації. Українська еліта мала тоді всі шанси утвердити саме українську 
специфікацію Русько-Литовської держави. Зовні воно так і виглядало: 
загальновживаним і фактично державним стає південно-західний (білорусько-
український) діалект руської мови, за основу судочинства були взяті розробки 
києво-руських юристів, литовські князі один за одним приймали православ’я, 
одружувались з руськими князівнами, начебто включаючись в культурну 
систему Русі. Але насправді відбувається зовсім інший процес – добровільна 
відмова політичних і просто освічених кіл української еліти від прагнення 
до встановлення власної державності. В зв’язку з цим стає зримим домінування 
в українському суспільстві фактору суспільної стратифікації, який негативно 
супроводжував усі державотворчі справи українців. 

Козацько-старшинський стан України, який викристалізовується в процесі 
боротьби за власні привілеї, поступово у XVII ст. стає представником 
та уособленням інтересів української нації. Однак, і ця нова еліта яка б 
здавалося самим своїм походженням призначена бути провідником 
державотворення, в свою чергу розподіляється на різні за соціальним 
положенням та політичною орієнтацією угруповання. Врешті-решт, нащадки 
козацько-старшинського стану добровільно і безболісно вливаються 
до російської аристократії, обмінюючи національну державність на власне 
панівне становище. Таким чином, у XX ст. наш народ постає здебільшого 
у якості селянської верстви та невеликої групи інтелігенції і напівінтелігенції 
(сільських вчителів, дрібного чиновництва, тощо) також переважно селянського 
походження. Селяни в роки боротьби за УНР проявляли епізодичну активність 
переважно лише тоді, коли зачіпалися їхні майнові та станові інтереси, і, 
здебільшого, були байдужими до ідеї незалежної держави. У революційно-
державницьких змаганнях 1917-1921 рр. та частина еліти, яка висувала 
на перший план лише романтизовані ідеали, не підкріплені реальними 
соціальними справами, постійно виявлялася у програші. Результати цього 
відомі, однак, помилкою було б вважати, що саме відсутність національної 
еліти як такої є головною причиною невдач державотворення. 



35 
 

З елітою України не щастило. Політична еліта, яка у порівнянні з іншими 
елітними групами завжди має найбільше можливостей для суспільного впливу, 
протягом історії або ставала жертвою знищення (або самовинищення), 
або швидко зденаціоналізовувалася, ставлячи майнові, верстові, вузькокланові 
інтереси вище за національні. Тому є можливим констатувати, що верстове 
формування еліти, відбір до неї за суто класовою приналежністю призводить 
до того, що подібна еліта стає виразником загальнонаціональних суспільно-
політичних та духовних інтересів лише в тій мірі, в якій вони не суперечать 
чи сприяють вузьковерстовим. Ту ж ситуацію спостерігаємо у вітчизняній історії 
і з елітою духовною – вихідці зі шляхетного стану в українському духовенстві, 
які і складали його вищий, керівний рівень, до середини XVII ст. ідентифікували 
себе в першу чергу не з етнічними одновірцями, а з єдинокласовими 
соратниками. Поодинокі приклади на кшталт князя Костянтина Острозького 
лише підкреслюють цю тенденцію. 

Яскравим прикладом цього є й ситуація з Берестейською унією, коли 
розкол у середовищі духовенства стався перш за все за класовою, а не 
релігійно-конфесіональною чи етнічною ознакою. Вища ієрархія православних 
чи то явно (уніати-«радикали»), чи то приховано (уніати-«поступовці») майже 
одноголосно виступили за прилучення до Римо-Католицької церкви, оскільки 
це перш за все гарантувало надання їй (і, на основі цього – їхній верстві й їм 
самим) привілейованого становища в Польсько-Литовській державі. Навіть 
якщо врахувати прагнення прихильників унії отримати для православної церкви 
в Речі Посполитій більш статусного рівня і, внаслідок цього уберегти її від 
експансії підтримуваного владою католицизму, первинним і у уніатів-радикалів 
і у поступовських натхненників унії (того ж Костянтина Острозького), 
домінуючим фактором був класовий меркантилізм – прагнення українських 
князів церкви сутнісно змінити форми функціонування церковного устрою. 
Перш за все це було бажання вищого духовенства вирватися з-під контролю 
пастви. Цьому стояв на заваді головний принцип українського православ’я – 
принцип всезагальної соборності: система виборності і підзвітності духовенства 
пастві, його підзвітність миру (громаді), широке обговорення церковних питань 
спільнотою віруючих як попередня умова прийняття рішень. Входження 
до централізовано-ієрархічної римо-католицької структури дозволило б 
церковному керівництву отримати можливість формального і фактичного 
всевладдя, безконтрольного управління паствою (у їхньому розумінні – 
«хлопами», «посполитством») на кшталт світських магнатів. 

Нижчі верстви духовенства, повсякденне життя, ідеали та майновий стан 
яких майже не відрізнявся від аналогічних у нижчих та середніх верств 
селянства, міщан та шляхти, активно виступали проти будь-яких форм унії. 
Причому у всіх випадках несприйняття унії лише зовнішньо, а реально – лише 
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в окремих випадках базувалося на теологічній основі. Підсвідомо її противники 
розуміли, що прийняття унії призведе до посилення усіх форм класового гніту 
завдяки остаточній, необмеженій конфесійно консолідації релігійних лідерів, 
їхнє входження у корпорацію аристократії, що означало б подальше 
прискорене звуження соціальних прав основної маси українського народу. 
Боротьба за релігійну та етнічну самобутність для широких мас постала тим 
фоном, на якому йшло повсякденне змагання нижчих верств за свої вольності. 
У подальшій (з кінця ХVІІ ст.) ситуації експансії московського православ’я вища 
ієрархія українського духовенства, виходячи саме із своїх владолюбних 
та матеріальних інтересів також продемонструвала превалювання і підтримку 
не соціального і національно-державницького, а суто класового чиннику. 

Тому в подібній ситуації поступово починала формуватися нова, істинна 
еліта, яка прагнула не до отримання можливостей здобуття суспільно 
привілейованого становища і збереження обрядово-ритуальних традицій, 
що сприяли б цьому. Ця еліта, що рекрутувала до своїх лав представників усіх 
станів українства, постає перш за все і як творець духовних цінностей, і як 
виразник загальносуспільних національних інтересів. Яскраві приклади цього 
феномену – Шевченко, Драгоманов, Франко – чиї погляди, ідеї та діяльність 
репрезентують височезний рівень національно-державного та соціально-
визвольного мислення. Їхнє життя та суспільно-політична діяльність 
не орієнтувалися на емансипацію якогось певного стану українського 
суспільства, а на народ в цілому, єдність якого повинна бути скріплена, на їхню 
думку, державно-політичним утворенням, яке б уособлювало інтереси усіх 
верств і спонукало б їх до співробітництва в ім’я загального блага. 

Український історик і політолог І. Лисяк-Рудницький вважав критерієм 
«історичних націй» (тобто тих, хто здатний до утворення і збереження 
стабільної держави), наявність вищих соціальних верств, які виступають носієм 
політичної свідомості і високої духовної культури. У постанні наукової, 
філософської та світоглядної сучасної школи націодосліджень значну роль 
зіграли розробки українського економіста, філософа та політичного діяча 
Р. Роздольського. Він є сучасником класичного неомарксизму і засновником 
декількох з його сучасних напрямів. Він вперше проаналізував і обґрунтував 
концепцію розвитку національної державності в умовах інтеграційних 
та глобалізаційних процесів, питання та проблеми історичних і неісторичних 
націй, взаємодії класових, національних, екзистенційно-особистісних факторів 
в умовах суспільно-історичних трансформацій (у книзі «Zur nationalen Frage: 
F. Engels und das Problem der “Geschichtslosen” Völker» («До національного 
питання: Ф. Енгельс і проблема “неісторичних” народів» [Rosdolsky 1979]). 
Р. Роздольський науково спрогнозував тенденції розвитку сучасного 
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індустріального/постіндустріального суспільства – «неокапіталізму», __ 
розробивши теорії, які безпосередньо вплинули на концепції сучасних світових 
вчених і дослідників Е. Манделя, С. Малле, А. Горца, К. Оффе, а за 
проблематикою, глибиною аналізу та методологією співставні з доробками 
Ю. Габермаса [Habermas 2002; Habermas 2003; Habermas 1999; Habermas & 
Luhmann 1971], Г. Маркузе [Маркузе 1994], О. Негта, О. Лафонтена [Lafontaine 

2008] (зокрема, твір Роздольського «Zur Enstehungsgeschichte des Marxschen 
Kapitals: Der Rohentwurf d. Kapital, 1857-1858» – «До історії створення 
«Капіталу» Маркса: чернетка «Капіталу» 1857-1858 рр.» [Rosdolsky 1969]). 

Сучасні етнополітичні дослідження встановили, що в процесі суспільного 
розвитку, націо- та державотворення відбувається своєрідна «ротація» еліти, 
зміна елітарних груп, які відіграють провідну суспільно-політичну роль [Rau 
2006: 89]. На зміну антинаціональним або денаціоналізованим угрупованням 
приходять нові, які творять і підтримують культурне та інтелектуальне життя 
нації. Еліти в процесі історичного розвитку можуть ставати більш або менш 
активними і виділятися з будь-яких класів і страт суспільства, а не лише 
з верхніх його станів. Свідома постановка питання про національну ідентичність 
як проблему для вирішення є свідченням політичної зрілості [Boychenko 2017]. 

Справжня еліта є перш за все духовним чинником, що добровільно бере 
на себе тягар відповідальності за суспільний добробут, просвітництво 
та моральність народу. Її основним завданням є формування громадянської 
свідомості населення. З тим, щоб кожен первинно усвідомлював себе 
приналежним перш за все до національно-політичної спільноти, а не до 
певного класу. 

 
Проблема національної ідеї, деструктив міфологізації 

 та пошук форм національної єдності 
Неможливо сформувати національну і патріотичну ідею як-небудь штучно, 

«згори», у колі вибраних «вершків суспільства», а потім пропагувати її, подаючи 
у привабливій обгортці масам. Звичайно, можна, впливаючи на інстинкти, 
чи утворюючи стан емоційної неврівноваженості або невротичної збудженості 
викликати тимчасову й нестійку ситуацію національної пасіонарності, 
що деякий час об’єднувала б людей навколо певної ідеї. Але навіть з медичної 
точки зору відомо, що стан екстатичної піднесеності, викликаний певним 
стимулятором, вичерпує захисні властивості психіки та організму і обов’язковим 
наслідком його є апатія. Згадаймо драматичні моменти нашої історії: і більш ніж 
двохсотрічне суспільне збайдужіння після кількох напружених років змагань 
за незалежність у XVIІ ст., і час радянського «застою», наслідки якого яскраво 
проявилися під час останнього утвердження незалежності України, коли широкі 
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верстви населення протягом одного року (1991 р.) коливалися від імперського 
до самостійницького мислення, в залежності від того, яка тональність масової 
ідеологічної пропаганди переважала (зокрема, й на двох референдумах – 
«союзного» на початку та «незалежницького» у кінці 1991 р.). 

На жаль, є можливим констатувати, що якби не відбувся трагіфарсовий 
путч «ГКЧП», внаслідок якого була ослаблена система радянської ідеологічної 
маніпуляції і місцева номенклатура, яка перехопила важелі влади, не відчула б 
«корисливого смаку до свободи», то ніякі активні змагання та боротьба 
за незалежну державу окремих груп інтелектуальних пасіонаріїв ніколи 
на нашій пам’яті не увінчалися б успіхом. І ми ще б довго спостерігали трагічний 
паралелізм існування чистих душ, яких гноїли по таборах та інертної маси, 
у своєму повсякденному існуванні не зачепленої ніякими ідеями вільної 
України. А навпаки, з готовністю приймаючої ситуацію радянського міфу 
і керуючись ним у сприйнятті дійсності, щоправда, лише в тих аспектах, в яких 
він не перешкоджає цьому буденному існуванню. 

Тому не слід намагатися пояснювати принцип такої націо- і державотворчої 
інертності у відсутності національної ідеї, яка начебто може масово 
мобілізувати до масштабних звершень та врешті-решт об’єднати народ і націю. 
Будь-яка нав’язана ідея, яка не зачіпає особистих та й іноді виключно 
обивательських інтересів людини, обов’язково перетворюється на ідеологічний 
штамп, утвердити який в масах можливо або насиллям, або тотальною 
пропагандою, що ми не раз спостерігали і у вітчизняній, і в зарубіжній історії. 
Але навіть у випадку перемоги подібних діянь, ідея, перетворена на ідеологію, 
ніколи глибоко не проникне у мислення та свідомість людини. Вона 
консервується, перетворюється на певний обряд, ритуал, якому віддають 
данину, але який існує десь поряд зі сферою повсякденного життя, фактично не 
зачіпаючи його. 

Можливо, саме в міфологізації дійсності слід шукати причини 
багатостолітньої недержавності української нації? Але спочатку слід уточнити, 
що розуміється під нацією і чи може специфіка цього розуміння впливати 
на національну державотворчість. Націоналістичною (перш за все – 
етнонаціоналізмом та пов’язаним з ним расонаціоналізмом) і тоталітарною 
ідеологією саме етнічно-органічна спільнота, пов’язана між собою кровно-
родовими зв’язками, системою повсякденної обрядовості та ритуалів 
сприймається як носій державно-політичних цінностей. Однак, подібний підхід 
не може стати об’єднавчим, перетворити етнічну групу, яка пов’язана спільною 
міфологією, на націю-державотворець.  

Міф, який початково об’єднує етнос, ідеалізовано передає дійсність 
та досвід попередніх поколінь, не допускаючи ніякої іншої можливості досвіду, 
окрім тієї, яка була отримана завдяки ньому. Міфологічне світосприйняття 
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закцентоване на позачасове зберігання минулого. Людина, яка існує у просторі 
міфу, по суті відокремлюється від власної особистості задля віднайдення себе 
в інших, втрачає індивідуальність мислення, перетворюючись на частку маси, 
натовпу. В кінцевому рахунку свідомість такої людини спирається лише 
на колективний досвід предків, їхню міфологію. Ритуали, традиції, побут 
визнаються найкращими, та окрім цього, священними та незмінними. 
Головною добродійною рисою стає індивідуальна покірливість та визнання 
єдино вірними історично сформовані стереотипи соціалізації та світосприй-
няття. Етнічно-міфологічний підхід до нації фактично розуміє її географічно 
(через поселення) та культурно – завдяки спільності мови, звичаїв і традицій. 
Але інтегрована таким чином нація не володіє державною організацією, яка б 
об’єднувала її політично. 

Спроби утвердити національну єдність на основі виключно 
антропологічної, мовної та емоційної ідентичності у випадку з українським 
народом натикаються на ряд заперечень. Україна як єдине територіально-
державне ціле утворилася фактично у 30-40-х роках ХХ ст. До того часу, 
упродовж багатьох сотень та десятків років її регіони перебували у складі різних 
державних об’єднань, сфері впливу досить-таки протилежних культурно-
духовних орієнтацій. Українське населення цих регіонів мимоволі поступово 
переймало стиль мислення, соціалізації та світосприйняття домінуючих народів 
і титульних націй. 

 
Історичні обставини становлення української нації 

Центром формування та консолідації українського етносу ще в київо-
руський час стало Середнє Подніпров’я – Київщина, Переяславщина і Чернігово-
Сіверщина. Воно поступово набувало провідного значення у суспільно-
політичному та культурно-духовному житті. Саме тут утворилося етнічне ядро 
українства, до якого протягом усієї історії тяжіло населення інших українських 
земель. Однак, з ХІІІ ст. етнічний, соціальний, державотворчий та культурно-
духовний розвиток українства відбувався в умовах територіальної 
розчленованості. Починаючи з ХІІ-ХІV ст. Закарпаття входило до складу 
Угорщини, Буковина і Подунав’я стають частинами молдавсько-румунського 
князівства, Галичина і Західна Волинь – Польщі. З ХІІІ-ХІV ст. власне автохтонна 
Україна, осередок державництва – Південно-Західна Русь (Наддніпрянщина) – 
цілком потрапляють до складу Великого князівства Литовського, а з 1569 р., 
внаслідок Люблінської унії (об’єднання Королівства Польського і Великого 
князівства Литовського в єдину державу – Річ Посполиту), основна частина 
українських земель – Волинь, Київщина, Брацлавщина, Підляшшя – перейшли 
під польське керівництво. А з кінця ХVIII ст. західноукраїнські землі входять 
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до Австро-Угорської імперії і, відповідно, східні та центральноукраїнські – 
до Російської [Boichenko 2020; Boychenko, Yakovleva, & Liakh 2018]. 

Етнічні процеси у Подніпров’ї, існування на його території козацтва, 
Запорізької Січі сприяли формуванню етнічної самосвідомості, утвердження 
тут назв «українці», «український народ». Назва національного ядра ставала 
загальноетнічним іменем народу і етнічної території. Упродовж історичного 
розвитку українського етносу у ситуації політико-культурного розділу, 
іноземного панування, не могла скластися тісна економічна, політична 
та культурна спільність етносу. За таких умов окремі регіонально-етнічні групи 
українців мали відмінності у мові, побуті, культурі, світосприйнятті. 
В українському етносі сформувалися етнічно-локальні, етнолігвістичні, 
етнокультурні, етносоціальні, етнорелігійні спільності – субетноси: з ХV-ХVII ст. 
українці відомі в Європі як окремий народ з власною етнічною територією, 
мовою, побутом, з поділом населення на ряд етнічно-локальних груп – 
волинян, полян, батюків, буковинців, верховинців, галичан, карпаторусів, 
ополян, підгірців, пінчуків, поліщуків, польовиків, райків, тавричан, угрорусів, 
червонорусів, чорноморців. У цей період в офіційному та повсякденному 
вживанні Московської Русі до населення Подніпров’я та Наддніпрянщини 
застосовується термін «черкаси», рівнозначний етноніму «українці»; етнічно-
локальний район північного Лівобережжя – Сіверщина (Чернігово-Сіверська 
земля) заселений в основному севрюками або сіверянами – нащадками 
східнослов’янського племені сіверян; Слобідська Україна або Слобожанщина 
(східні землі) входила до складу російської держави, а її населення склалося 
із автохтонних росіян та українських переселенців з Речі Посполитої, білорусів, 
волохів, сербів; Волинь (північно-західні землі) була споконвічно заселена 
автохтонним східнослов’янським населенням, яке завжди називало себе 
волинянами; Західна частина української етнічної території – Бойківщина, 
Лемківщина, Гуцульщина, Закарпаття, Буковина, Прикарпаття – заселена 
етнокультурними та етнолінгвістичними групами (бойки, лемки, гуцули, поляни, 
угроруси, червоноруси, тощо) і завжди мала суттєві етно-локальні особливості 
лінгвістичного, побутового, політичного характеру. 

Таким чином, незважаючи на формування «національного ядра» 
і розвиток етнічної самосвідомості, об’єктивні труднощі ставали значною 
перешкодою у всіх різновидах комунікації між частинами розділеного етносу. 

Мовна і мовно-діалектична ситуація також засвідчує це. Всеохоплююче 
утвердження літературної української мови (київо-чернігівського діалекту) 
співпадає у часі із досягненням територіальної єдності (фактично, 40-і роки 
ХХ ст.) і постає в основному як офіційно нав’язуване явище. Складність 
у мовному єднанні українського етносу полягає також і в тому, що у ХХ ст. 
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він змушений був бути об’єктом мовно-граматичних експериментів з боку тих 
чи інших наукових чи політичних угруповань, які водночас виступали 
виконавцями різноманітних політичних замовлень (від Скрипника і Шумського 
до Сталіна і Суслова включно). Ця «експериментна» тенденція у мовній сфері 
«благополучно» відродилася у 90-і роки ХХ ст., перейшовши у століття ХХІ. 

Таке становище не сприяє перетворенню мови на визначальний 
націотворчий фактор. Мова може бути значним допоміжним засобом 
націотворення на фоні політико-економічної єдності. Мова є дійсно однією 
із головних ознак етнічної спільності. Історія мови тісно пов’язана з історією 
її носія. Нові риси мови можуть розповсюджуватися з однієї території на іншу 
у результаті високого соціально-політичного престижу носіїв мови (говору, 
діалекту), зумовленого суспільними й культурними чинниками. У мову етносу 
чи його частини, особливо через пограничне двомовне населення можуть 
проникати елементи іншої спорідненої чи й неспорідненої мови. Тільки спільні 
внутрішні економіко-політичні та суспільно-громадянські тенденції розвитку 
у поєднанні з активними зв’язками між населенням забезпечують мовному 
явищу перспективу поширення. Мова, носії якої розселені на значній території, 
до того ж, розподіленої політичними кордонами, підпадає під чужорідний 
культурний вплив, розгалужується на менші одиниці – наріччя, діалекти, 
говори, говірки зі специфічними особливостями у звукових, граматичних, 
словникових системах. Літературно-писемна мова є наддіалектичним 
феноменом, є хронологічно пізнішою за мову повсякденного спілкування і, 
водночас, є знаряддям зв’язків, що охоплює усю етнічну територію чи більшість 
її і є у підсумку засобом консолідації народу, творення єдиної духовної 
культури. У процесі комунікації спочатку в усному мовленні, а потім і в мові 
етносу на окремій території виробляються спільні тенденції, які там, де зв’язки 
(преш за все – економіко-господарські) між населенням є тісними 
та інтенсивними, починають поширюватися. Однак, у ситуації економічного 
і політичного розмежування етнічної території усі різновиди зв’язків між етносом 
ускладнені і перетворення мови на націотворчий фактор є проблематичним. 

Таксономічний (або расово-антропологічний) фактор, незважаючи 
на прагнення етнонаціоналістів різного ґатунку надати йому визначальної ролі, 
у випадку українців не може грати значної ролі у визначенні приналежності 
до українського етносу та нації. Наукові дані свідчать, що вже в епоху мезоліту 
(15-8 тис. років тому) розвиток головних расових особливостей людства 
внаслідок пристосування до умов зовнішнього середовища, природного добору 
втрачають роль головного фактору расоутворення. Визначальним фактором 
для розвитку народів та етносів в суспільній і цивілізаційній, а отже, – 
і в державницькій історії людства стає соціальний чинник. Біологічний 
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за характером процес расоутворення у людей стає залежним у більшій мірі від 
особливостей суспільно-історичного розвитку, ніж від біологічних 
закономірностей. Лише на ранніх етапах існування людства найдавніші етнічні 
спільноти людей – роди, племена – могли бути однорідними 
в антропологічному відношенні. Однак в процесі соціального, економіко-
політичного розвитку, безперервних міграційних процесів відбувалося постійне 
змішування людських колективів. Наслідком цього стало те, що межі расових 
і етнічних угруповань, як правило, не співпадають між собою. Сучасні народи 
можуть бути однорідними на рівні великих рас, і дуже рідко – на рівні малих 
расових таксономій, скидаючись в основному з кількох антропологічних типів. 
Наприклад, європейські народи належать до великої евроазійської раси, 
а налічують декілька варіантів антропотипу малих рас. 

В Україні серед населення поширено безліч варіантів великої євроазійської 
раси – від північних європеоїдів (ксантохроїв) до південних (меланхроїв) 
з великою кількістю перехідних форм – середньоєвроейської малої раси, індо-
середземноморської раси, біломоро-балтійської, монголоїдно-уральськоїта 
інших рас. Не співпадають також расові і мовні ареали України та багатьох 
інших країн і народів світу. Дуже часто схожими мовами розмовляють 
представники різних расових груп. Це свідчить про відсутність внутрішнього, 
причинного зв’язку між расою та мовою. 

 
Ментальне підґрунтя становлення української нації 

За будь-яких етнополітичних та етнопсихологічних досліджень необхідно 
враховувати й ментальну настанову населення регіону, яка обумовлює 
специфіку світосприйняття, формування етнокультурних рис індивідуального 
характеру, домінантний тип сімейних і суспільних відносин, традицій побуту, 
соціальних стереотипів і орієнтацій. Ментальність розуміється в якості 
передумови панівного типу світосприйняття і складається з переконань, понять, 
висловлювань, що з ними згодні члени певного етнічного співтовариства 
та суспільства і, виходячи з яких, вони формують свої суспільно-значимі дії. 
Це сукупність правил узагальнення та інтеграції потоку різноманітних вражень 
у свідомості для вироблення системи світобачення, яка є спільною 
для представників певної культури, етносу. Таким чином, ментальність 
є способом ставлення до внутрішнього та оточуючого світу, в основі якого 
знаходяться психічні процеси, які формуються під впливом історично 
сформованих норм, цінностей і традицій, що є спільними для етносу, нації 
і сформованих ними суспільно-державних утворень. 

Протягом століть український етнос формувався переважно як виразно 
селянський, втрачаючи внаслідок асиміляції або винищення політико-культурну 
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суспільну верству. Тому домінантним психотипом ментального світосприйняття 
є «селянський», консервативний, якому притаманні розуміння існуючої системи 
суспільних і міжлюдських відносин як природньообумовленої, незалежної 
від волі окремої людини і незмінної. 

В основі українського світогляду лежить виразна ідеалістична риса. 
Головним чином це виявляється у тому, що думками і вчинками українців 
керують не загальні категорії розуму (Ratio), а в першу чергу суб’єктивні 
чинники, які мають свою основу в почуттях і волі. Критерієм істини у випадку 
українців є не стільки об’єктивні факти, а факти у поєднанні з уявними 
колективними фантазуваннями (міфологією). Аналізуючи вияви українського 
світогляду, необхідно звертати увагу на те, що в психічній структурі українців 
існує перевага чуттєвого, емоційного елементу над чинником розумовим, 
аналітично-раціональним. Слов’яни взагалі, а українці зокрема, схильні 
зокрема до спорадичного, короткотривалого ентузіастичного захоплення ідеєю, 
лідером тощо, яке після невдачі спричиняється до апатії та пасивності. 

Психологічна, особливо колективно-масова неврівноваженість і схильність 
керуватися установками колективної свідомості, її цінностями, досить часто 
призводить до тотального підпорядкування окремих індивідів «психологічним» 
настроям натовпу, що спричиняється до втрати особистісної своєрідності, 
а на суспільному рівні до різких екстрем. Спостерігаємо домінантне поєднання 
двох психічних функцій – почуттів і волі – та підпорядкування їм розуму з його 
раціональністю і розсудком та причинно-наслідковим аналізом. Спрямована 
почуттям, а не розсудком, воля не здатна до чіткого планування дій, аналізу 
їхніх можливих наслідків, є часово нетривалою і мінливою у своїх уподобаннях, 
а отже, схильною до підпорядкування постійно змінюванням нестійким 
мотивуванням. Психологічно-емоційний тип «колективізму» є протилежністю 
раціонально-соціальному, який є скріплюючим суспільство фактором. 
Психологічно-емоційний колективізм, на противагу психологічно-
раціональному соціальному колективізму, у суспільному плані 
є деструктивним, оскільки при його домінуванні не створюються стійкі і тривалі 
національні спільні цінності та норми, які були б об’єднавчими у соціальному 
і політичному планах. Тому він й врешті-решт обертається суспільним 
індивідуалізмом – концентрацією виключно на своїх інтересах (верстових, 
індивідуальних, регіональних) у збиток загальнонаціональним, нерозумінням 
необхідності їх поєднання заради спільного блага. Е. Дюркгайм називає цей 
стан «механічною солідарностю», яка є характерною для первинного рівня 
суспільного об’єднання – так званої «орди» [Durkheim 1976]. 

Той факт, що регіони України тривалий час входили до сфер економіко-
господарського та культурно-політичного впливу різних держав, відобразився 
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і у розбіжностях етносоціальної специфіки ментальності і політичної поведінки 
регіональних груп українського народу. Наприклад, наддніпрянські українці 
є в більшості східноєвропейськи або євразійськи геополітично та світоглядно 
орієнтованими людьми. У відношенні до суспільства і держави у них присутній 
«народницько-громадівський» погляд на неї: як на захисника та опікуна 
інтересів більшості населення; очікування саме від колективного утворення 
(супільства і його інституту – держави) справедливості; схильність 
на індивідуальному та суспільному рівнях до взаємодії між людьми, 
до співпраці, взаємодопомоги і очікування аналогічного у відповідь. Свобода 
у сприйнятті наддніпрянців є нерозривно пов’язаною з рівністю, що у результаті 
має призвести до справедливості. Для галичан, наприклад, справедливістю 
є наявність та забезпечення свободи для індивідуальної реалізації своєї мети 
та особистого успіху понад усе. У них значно розвинена соціальна мімікрія, 
яка виявляється: спрямованістю на пристосування суб’єктивних потреб 
до об’єктивних можливостей; націленістю на вирішення конкретної, 
а не загальної ситуації; скерованістю на вибір між існуючими в даний час 
реальними можливостями.  

Притаманними для них також є соціальна формальність, тобто схильність 
до сприйняття формальних норм і ознак оточення при мінімальному врахуванні 
їх змісту і суті (що, зокрема, виявляється у підвищеній буденній релігійній 
обрядовості) та консервативність, скерована на увічнення у незмінному вигляді 
існуючих традицій і цінностей. 

Психотип українців різних регіонів з відмінним суспільно-історичним 
розвитком не становить цілісного явища. У мешканців різних регіонів України 
тип світосприйняття та побутової поведінки у більшості складався на основі 
відмінних колективних архетипів (несвідомих психічних стереотипів 
світовідношення). Ця ж різниця психотипу виявляється і на рівні стратифікації 
(соціально-класового поділу). Різні соціальні верстви реально існують на різних 
стадіях світосприйняття, яке, по суті, відображає етапи сприйняття світу 
людством, етносом на послідовно змінюючих один одного на щаблях 
суспільно-історичного розвитку. Кожна суспільна стабільна соціально-історична 
верства має своєрідний і відмінний від іншої тип психіки та свідомості, 
відповідний певному етапу розвитку культури. Чим більше етнічне переважає 
національне, загальнолюдське в людині, тим більше вірогідність 
її «внутрішнього» перебування десь за часів неоліту чи, у кращому випадку, 
в епоху Середньовіччя. У результаті цього повсякденна побутова, а тим більше, 
суспільно-політична поведінка людини в основному спрямовується тим 
внутрішнім історично-культурним етапом, на якому перебуває особа 
і ціннісними критеріями якого вона керується.  
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Людина знаходиться під могутнім впливом різних сфер психіки. Поки 
людина існує як стадна істота, самосвідомість їй абсолютно не потрібна, 
оскільки її життя цілком регламентується колективом, тобто на рівні 
позасвідомої системи ритуалів та традицій предків. Людина, яка знаходиться 
на рівні міфологічних архетипічних образів, не відділяє себе від родового 
співтовариства і не сприймає себе як самобутню, своєрідну індивідуальну 
й неповторну істоту, здатну до творчості та свободи і, тим більше, не здатна 
до розуміння себе в якості політично відповідальної, наділеної правами особи 
(тобто громадянина). Тому чим більш багатим, розвиненішим є внутрішній світ 
людини, тим далі вона віддаляється за обмежені локальні рамки колективного 
міфологічного несвідомого, переходячи на рівень особистої свідомості, 
ідентифікації із самою собою. 

Вищевказане дозволяє констатувати неможливість створення історичної, 
державотворчої нації виключно на етнічних засадах. Формування національної 
спільноти за територіально-географічною ознакою натикається на суттєві 
регіональні розбіжності українців. Різні суб’єкти українського етносу належать 
до різних суперетнічних систем – європейської та євразійської з відповідною 
різницею стереотипів світосприйняття і психотипів. Традиції побуту, суспільної 
поведінки також є регіонально відмінними з тієї ж причини. Мовний фактор 
також не може слугувати основним у визначенні національної приналежності 
і внаслідок значної кількості діалектних форм поки що нездатний бути 
національно фундуючим. Расово-антропологічна цілісність не є притаманною 
для українства і також не може слугувати критерієм національно-етнічної 
приналежності. Аналіз історичного розвитку дозволяє встановити, що завжди 
основним національно консолідуючим фактором була єдність соціальних, 
політичних, економічних цілей представників різних регіонів та класів України. 
Фактори територіальні, психоемоційні, мовні, релігійні постають в якості 
важливих, але вторинних у порівнянні з єдністю соціально-політичних 
цінностей. 

Людство і людина розвивають свою психіку протягом багатьох століть. 
І цей процес продовжується, залишаючись, однак, неоднорідним як на рівні 
окремих етносів, націй, так і на рівні окремих людей. Етнос окрім спільності 
походження, географічного положення, єдності мови та релігійно-світоглядних 
уявлень, є перш за все об’єднаним стереотипом традицій світосприйняття 
та поведінки. Внаслідок внутрішньої неоднорідності та історично-культурної 
«неодночасовості» окремих членів етносу, у період державотворчих суспільно-
політичних процесів, прагнення створити національну єдність завдяки 
міфологізованим стереотипам, закликом до кровно-емоційного об’єднання 
(випадок етнонаціоналізму) є, меншою мірою, наївним, а з точки зору розвитку 
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нації – гальмівним. Апеляція до емоційної сфери обов’язково буде знаходити 
відгук лише у певної соціальної та культурної групи, чиєму рівню психіки, 
а відповідно і запитів, вона є відповідною. 

На рівні психотипу окрема людина ідентифікує себе лише на щаблі єдності 
поглядів, світосприйняття, ціннісної складової, які викликають відгук 
в оточуючих завдяки вкладання у них спільного смислу. Але контекст смислу 
є відмінним для людей з різним соціальним, політичним духовно-культурним 
досвідом. Кожне поняття має в індивідуальній психіці різні асоціації. 
Колективний досвід попередніх поколінь, їх образи світу складають основу 
психіки кожного з нас. Емоційні прояви, імпульси досить часто відображають 
їхнє колективно-родове несвідоме начало. Особисті ж образи, судження 
є здобутком індивідуального досвіду певної людини. Але в основі їх лежать 
системи міфів, уявлень, світовідношення цілих народів, відображаючи прожиті 
ними історичні епохи. Міфи – це перш за все психічні явища колективної 
історії, до яких спільнотою пристосовуються усі зовнішні явища реальності. 
Індивідуальна історія є часткою історичного життя того чи іншого 
співтовариства, а вже потім етносу чи людства. 

Без сильних емоційних зв’язків з оточуючими, зі світом людина не може 
існувати, вона страждає від своєї самотності та покинутості. Внаслідок цього 
вона потребує встановлення різного типу зв’язків з іншими людьми, стає 
часткою тієї чи іншої спільноти, групи. Вона може або повністю розчинитися 
в ній, незворотньо ідентифікувати себе з нею, або залишатися у системі 
міжлюдської комунікації, зберігаючи і розвиваючи власну неповторну 
особистість. Саме цю останню можливість і надає розвиток державотворчої 
спільноти людей – нація.  

На відміну від етносу, нація об’єднує людей як певна соціокультурна 
та політична спільність, яка хоча і пов’язана, але не завжди і не обов’язково, 
з певним етносом. Якщо до етнічної культури люди залучаються колективно, 
за фактом народження, то включення до національних, культурних 
та політичних надбань вимагає особистісної дії. Нація протистоїть кровно-
родовій та регіональній структуризації людей, їхньому існуванню на общинно-
племенному рівні та неіндивідуальному міфологізованому мисленню. 

Нація, яка закцентована на «внутрішній» тип розвитку, тобто консервацію 
існуючих ритуалів, типу відносин, економічних взаємин, перетворюється на так 
звану «етнічну химеру». Химера, як явище етнічної історії фактично не може 
стати нацією-державотворцем, оскільки випадаючи з реального історичного 
розвитку інших народів, переходить у простір міфу, або міфічного 
світосприйняття, яке не допускає існування ніякого іншого досвіду, окрім 
переданого та освяченого предками. Перебування в просторі міфу дозволяє 
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сприймати історичні події крізь призму «раз і назавжди» встановленого типу 
досвіду та дій. Такий підхід по своїй суті є позачасовим. І суспільство, 
як людська спільнота, і держава, як суспільний механізм, в такому разі 
випадають із загальносвітового та надетносного культурного і цивілізаційного 
процесу. Стан позачасовості, замкненості на собі, в індивідуальних випадках 
є психічною патологією – нарцисизмом. І подібне сприйняття дійсності, 
розповсюджене на рівень суспільства, формує суспільний (або ж етнічний) 
нарцисизм, який не сприймає нічого, окрім власного міфотворення 
на противагу державотворенню. 

В історії людства народи, функціонування яких відбувалося «всередині» 
міфу, залишалися на тому ж рівні, коли міфологія перетворилася на панівний 
чинник розвитку. Найяскравіший приклад цього – австралійські аборигени, 
що за тисячоліття не спромоглися вирватися з кам’яного віку. І інший випадок – 
Іспанія, що в середні віки була штучно відгороджена правителями 
від «єретичного впливу» довколишніх держав. Іспанія того часу, вибравши 
нав’язаний інквізицією шлях «закритого» від «єретичного» оточення суспільства 
і опинившись внаслідок цього поза загальноєвропейським розвитком, 
розплатилася за це багатостолітньою культурною відсталістю, поголівною 
неграмотністю усіх верств населення, неконкурентною економікою 
та політичною рутиною. Знадобилося кілька громадянських війн, масштабні 
політико економічні та суспільні реформи, щоб ця держава стала в рівень 
зі своїми сусідами.  

 
Висновки 

Тоталітарна ідеологія постає як підхід до нації як до етнічно-органічної 
спільноти і робить акцент в питанні про народ на спільність походження. 
Це є застарілим античним визначенням нації – на противагу цивілізованості – 
як недержавної і не об’єднаної політично, а інтегрованої географічно 
і культурно. 

В Європі, починаючи з Нового часу, нація розуміється як носій суверенітету, 
а з XVIII ст. нація як родове співтовариство і нація як народ держави 
переплітаються. Місце виключно етнічного зв’язку займає співтовариство 
демократичної волі – замість розуміння нації як родового зв’язку і дополітичної 
єдності вона розуміється як нація громадян, що конститутивна для політичного 
громадянського співтовариства. Тобто відбувається поєднання національної 
ідентичності і демократично конституйованого громадянства. Нація громадян 
набуває своєї ідентичності не в етнічно-культурній подібності, але в практиці 
громадян, які активно використовують свої демократичні права на участь 
в політико-суспільному житті і комунікацію. 

Етноси, які створили національну державність, досягли це в ситуації 
поєднання родового співтовариства та політико-правової єдності. Нація 
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в такому випадку виступає в якості народу держави, як носій наднаціонального 
державного суверенітету. Нація, як політична та громадянська спільнота 
набуває своєї ідентичності не в етнічно-культурній подібності, але в практиці 
громадян, незалежно від їхньої класової приналежності. Тим самим носієм 
державного суверенітету стає кожна людина, а не лише якась соціальна 
верства. Людина як громадянин, усвідомлює власну самоцінність та цінність 
своєї держави завдяки можливості особистої самореалізації, яку надає таким 
чином об'єднане суспільство. Нація, як більш вищий щабель існування етносу, 
змінює форму мислення людей з міфологічної на політичну. 

 Націоналізм у такому разі навпаки свідчить про своєрідну «хворобу 
зростання», про певну політичну та державну незрілість нації, або тих, 
хто вважає себе національною елітою – про їхній соціальний інфантилізм.  
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БІОЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Біоетика сьогодні знаходить своє застосування не лише в галузі медицини 
й охорони здоров’я, але й загалом у наукових дослідженнях, виконуючи роль 
застосовної етичної експертизи. Біоетика в природничих науках та медицині 
виконує роль своєрідної оптики, не просто вивчає їх, щоб визначити етичні 
проблеми, які вони породжують, але й оцінює й співставляє ризики та вигоди 
від різних досліджень та винаходів; пропонує рішення, які можуть включати 
зміну стандартів та процедур, щоб максимізувати користь для суспільства, 
забезпечити прийнятні умови виживання та збереження довкілля для усіх 
мешканців планети [Stoeklé, et al. 2019].  

Про можливість узгодження кінцевих завдань гуманітарних та 
природничих наук за допомогою принципістського підходу в межах біоетики 
ми вже раніше говорили, наголошуючи на тому, що наукою ця сфера ідей та 
всесвіт людських відкриттів не обмежується, проте в останні чотири століття 
саме наука є головною рушійною силою людського прогресу [Бойченко, et al. 
2020]. Біоетичні принципи мають своїм підґрунтям цінності європейської 
культури та права. Означені принципи слід розглядати в межах прав і гідності 
особистості, вони ніби «стоять на сторожі» захисту життя та здоров’я людини, 
цінності особистості її конфіденційності й приватності.  

Незалежні наукові дослідження, що здійснюються в природничих науках 
(зокрема в медицині) перш за все регулюються чіткими етичними вимогами до 
діяльності науковця-дослідника. Ці етико-правові вимоги закріплені в цілій 
низці документів: Нюрнберзький кодекс; Конвенція про захист прав та гідності 
людини в зв’язку із застосуванням досягнень біології та медицини; Загальна 
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декларація з біоетики та прав людини; Європейська хартія прав пацієнтів тощо. 
Ці документи перш за все мають на меті захист людської гідності та дотримання 
прав людини, недопущення жахливих уроків Голокосту, нелюдських 
експериментів Таскігі або ж використання недостатньо вивчених/апробованих 
препаратів чи технологій (випадок з Талідомідом).  

Що стосується загального напрямку розвитку науки, її незалежності, 
об’єктивності, непідзвітності, то тут доречно пригадати принципи етосу науки, 
запропоновані свого часу Робертом Мертоном [Merton 1973]. Мертон 
досліджуючи норми наукового етосу застерігав від застосування політично 
нав’язаних критеріїв наукової обґрунтованості чи наукової цінності. Мертон 
вибудував свої принципи наукового етосу виходячи з категорії «належного» 
створивши норми (communism, universalism, disinterestedness, and organized 
skepticism), які стали ідеалами та ціннісними орієнтирами для діяльності 
вчених.  

Дотримання принципів біоетики в біомедичних та клінічних дослідженнях 
передбачає повагу до основних прав людини: права на самовизначення особи, 
права на захист життя та існування приватної сфери особи. Основні принципи 
біоетики постають як орієнтири, що не тільки присутні у вигляді норм 
у фактичних розробках з біоетики та біоправа, але й водночас, як маркери для 
майбутньої політики щодо біоетики та законодавства у галузі біотехнологій. 
Слід зазначити важливість співпраці між етикою та наукою, що здатна 
відігравати важливу роль у підтримці та забезпеченні етичних та біоетичних 
розвідок в різних галузях науки. Біоетичні принципи можуть стати надійним 
опертям для розробки та вдосконалення моделей для належного проведення 
досліджень, їх об’єктивності та незалежності.  

 
Література 

Бойченко, М. И., Бойченко, Н. М., & Шевченко З. В. (2020). 
Трансдисциплинарные перспективы биоэтики и множественная 
социальная идентичность (философское исследование) Перспективы 
науки и образования 2(44), 19-29.  

Merton, R. K. (1973). The sociology of science: theoretical and empirical 
investigations. Chicago: University of Chicago Press.  

Stoeklé H.-C., Deleuze J.-F., Vogt G. (2019). Society, law, morality and bioethics: 
A systemic point of view. Ethics, Medicine and Public Health 10, 22-26.  

 
  



51 
 

 
Богдан Бондарчук, 

аспірант Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ) 
 

МОВОТВОРЧІСТЬ ТА СОЦІОТВОРЕННЯ: ВЗАЄМНІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ 
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Нерідко у пошуках джерел національної незалежності України 

звертаються до ідейних пошуків початку ХХ століття і зокрема – до тих 
радикальних змін, яких зазнала національна культура України завдяки 
народженню авангардизму та інших проявів культури модерну. Водночас, 
осмислення самої природи авангардизму приводить до висновків, які далеко 
не завжди відповідають національним очікуванням. 

Справа полягає у тому, що авангардизм в Україні, так само як і в Росії 
чи в інших країнах, надихався ідеями універсалізму, а саме – радикального 
перетворення людства у планетарних масштабах, яке передбачало відмову 
від усіх традиційних ідентичностей. Тому, значна частина авангардистів, у тому 
числі й в Україні, була прихильниками космополітизму, атеїзму, відмови 
від сімейних, корпоративних та інших традиційних цінностей. Про це, зокрема, 
писали і мистецтвознавці [Прокопович 1993], але це набагато ширша 
постановка питання, адже авангардисти претендували не просто на нову 
естетику, а на творення цілком нового світу, щонайменше соціального 
і культурного. 

Водночас, у питанні української нації деяка частина авангардистів, 
і власне українців, якраз навпаки, на противагу застарілій, традиціоналістській 
царській Російській імперії, вважали Україну загалом – авангардним проектом, 
який вони лише стилізували під старовину. Так, наприклад, цілком 
авангардними по суті були художні розробки Нарбута і Бойчука, мовна 
революція Скрипника, тощо. Царська Росія поставала за цього як втілення 
усього застарілого і традиційного, а молода українська держава мала усі шанси 
стати втіленням усього авангардного і нового. 

Однак, видається неправильним відкидати зовсім космополітизм 
українського авангарду, як це, здається, пропонує Володимир Личковах: «Ідея 
українського культурного «синтетизму», в якому виявляється етноестетична 
ідентичність, є, на нашу думку, несумісною з твердженням про 
«космополітизм» мистецтва вітчизняного авангарду» [Личковах 2021: 120]. Він 
визнає український космізм і універсалізм, але вважає їх не просто національно 
укоріненими у культурі українського бароко, але й національно орієнтованими. 
Все ж це є деяким перебільшенням, якщо говорити про усіх українських 
авангардистів 10-30-х років ХХ століття. Національні мотиви для багатьох з них 
були лише засобом, а не метою. Водночас, те, що певна і доволі значна частина 
українських авангардистів цього періоду рухалася саме у руслі національного 
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відродження, стверджував і обґрунтовував також Дмитро Горбачов [Горбачов 
2021]. 

Якщо у художньому мистецтві – передусім у живописі і архітектурі – 
питання національної орієнтації чи космополітизму все ж у більшості випадків 
не може бути однозначно верифіковано у той чи інший бік, то у літературній 
творчості прихильність до української мови і творення українською мовою аж 
ніяк не може слугувати свіченням космополітизму – на противагу 
послуговуванню російською мовою в Україні, яке якраз і виглядало і у більшості 
випадків було по суті офіруванням національної культури класовій ідеї світової 
революції, яка, дійсно, мала цілком космополітичну основу. 
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АКАДЕМІЧНА СВОБОДА Й НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
ОНОВЛЕНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ НІМЕЧЧИНИ 

ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ІДЕЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ МАКСА ШЕЛЕРА 

Дослідники теоретичного спадку видатного німецького філософа 
й університетського викладача Макса Шелера розмежовують його доробок 
на дві частини. Перший етап охоплює період між 1897 і 1920 рр. У цей час 
Шелер, після навчань в університетах Мюнхена, Берліна та Єни, захищає 1897 р. 
дисертаційне дослідження на тему «Додатки до встановлення зв’язків між 
логічними і етичними принципами». Після стажування в Гайдельберзькому 
університеті Шелер 1899 р. габілітований в університеті Єни. 1900 р. 
розпочинається його праця як університетського викладача, насамперед 
в університетах Єни та Мюнхена. 1901 р. Шелер знайомиться з Е. Гусерлем; 
у 1907-1910 рр. співпрацює з мюнхенськими та ґетінґентськими 
феноменологами. Із 1911 р. Шелер залучається до видання таких 
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феноменологічних часописів, як «Ґетінґентське філософське співтовариство» та 
«Щорічник із філософії і феноменологічних досліджень» (з 1913 р.). 1919 р. 
Шелер обіймає посаду одного з директорів Інституту соціології та соціальних 
наук Кельнського університету, у якому 9 років викладає як професор філософії. 
1928 р. Шелер запрошений на посаду професора філософії та соціології 
університету міста Франкфурта-на-Майні, де навесні 1928 р. помирає. Другий 
період теоретичної діяльности Шелера розпочався 1920 р. й тривав до його 
смерті.  

У перший період Шелер, первинно тяжіючи до філософії життя Ф. Ніцше, 
публікує 1899 р. статтю «Праця і етика» (1899), що має ідейний зв'язок із його 
дисертацією. У названій статті, початок якої позначений впливом Ніцшевої 
антропології, Шелер здійснив критичний аналіз марксистської теорії праці, 
критики зазнала також позиція щодо праці теорії лібералізму. Спираючись 
на теоретичні здобутки деяких тодішніх політекономів, філософ заперечив 
наукову об’єктивність марксистської термінології, що була застосована 
для розуміння цільових орієнтацій діяльности пролетаріату як класу, єдиного 
виробника суспільного продукту. У статті виконаний критичний аналіз мови 
економічної теорії соціалізму, на карб їй поставлено ідеологічну обмеженість 
бачення праці, що виконує пролетаріат, також і відсутність у її проєкції 
робітника як окремої людини. Такого індивідуума, який є носієм власних 
діяльнісних цілей і цінностей, освічености і знання, отриманих, зокрема, 
і в Німеччини кінця ХІХ ст.. Окрім того, було вказане, як на головний недолік, 
на відсутність розуміння моральної складової робітничої праці, яка, 
за Шелером, не має виключно механістичний, бездумний характер. 
Поставивши під сумнів моральний характер робітничих страйків, Шелер 
як логічну й об’єктивну сутність виокремлює моральний аспект праці окремої 
людини, властиво, члена суспільства. На переконання філософа, достоту 
Моральне (Sittliche) як об’єктивний закон є справжнім чинником, який 
згуртовує людей у суспільному житті. Ба більше, буття й чинність у суспільстві 
морального закону як сутнісного здатне зумовити логічне впорядкування 
моральних стосунків між різними народами, які матимуть для них об’єктивний 
характер [Scheler 1899]. Таким чином, за Шелером, найактуальнішим 
теоретичним знанням для суспільного буття стає така етика, яка орієнтована 
на логічне, раціональне узгодження життя окремої людини і суспільства, їхніх 
цілей, цінностей як умови ідейного виведення засад спільної морали.  

Тримаючися теми філософської рефлексії щодо суті Морального 
як втілення справжного, Шелер 1912 р., у період активної співпраці 
з феноменологами, публікує книжку «Ресентимент у структурі моралей». 
У названому творі, переосмисливши суть ресентименту, одного з понять 
Ніцшевої філософії, філософ визначив походження даного соціокультурному 
феномену. На його переконання, внутрішнім чинником ресентименту, 
що первинно виникає в суспільстві у вигляді судження пересічної людини щодо 
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іншої особистості, є заздрість, спрямована на особистісну індивідуальну сутність 
і буття. Це – екзистенційна заздрість, себто, така, що виходить назовні з душі 
такої людини, як можна зрозуміти, із пустої душі. Як отрута, що повільно діє, 
ресентимент спричиняє переворот у цінностях тодішнього європейця 
та поширює в суспільстві нові моральні орієнтації. Маючи вигляд панівного 
суспільного явища, ресентимент породжує нові моральні системи, фальшиво 
видаючи себе за суспільну мораль. Так відбувається його участь у побудові 
систем морали. Експлікувавши суть ґенези ресентименту, Шелер останньому 
ідейно протиставляє релігійну, християнську мораль, представляючи її читачеві 
як духовну основу власних аксіологічних та етичних переконань. Цю мораль 
філософ охарактеризував втіленням такої справжности, що за своєю 
глибинною, первинно духовною суттю незрівнянно вища за мораль і цінності 
тодішнього суспільства як буржуазного [Шелер 1999].  

 У рік початку Першої світової війни Шелер пише твір «Ordo amoris» – 
декларацію свого етичного й духовного credo, де визначає любов людини 
сутнісною першопричиною виходу назовні її волі та розуму, а також «стрижнем 
світопорядку як порядку Божого», себто, уособленням глибино справжнього, 
що присутнє в бутті [Шелер 1994]. Наступного року Шелер публікує книжку 
«Ґеній війни і німецька війна» (1915), у якій пропонує вбачати війну та її 
завершення тим цивілізаційним чинником, який спричинить духовне 
відродження Людини та остаточно зруйнує західне суспільство як буржуазне. 
1916 р. філософ видає збірку робіт «Війна і відбудова», у якій заперечує 
наявність у війні будь-якого сенсу. На його переконання, результатом війни 
мусить стати особисте покаяння європейця за її причини, що зумовить духовне 
оновлення Європи. Ще 1899 р. перейшовши в католицизм, філософ також 
1916 р. видає збірку нарисів «Соціологічна переорієнтація і повоєнні завдання 
німецьких католиків», у яких розкриває суть своєї ідеї християнської спільноти 
і звертається із закликом до німецьких католиків стати моральними лідерами 
в повоєнній Німеччині. 1917 р. виходить у світ книжка Шелера «Причини 
ненависти до німців», тоді ж він зачитує доповідь «Християнська ідея любови 
і сучасний світ». Завершення Першої світової війни та звістку про мілітарну 
поразку Німеччини Шелер зустрічає творами «Про дві німецькі хвороби» (1919), 
«Про національну ідею вeликих націй», «Мир між конфесіями» (1920). Загалом 
у тих творах філософ застеріг тодішні європейські суспільства від ідеологічних 
крайнощів як надмірно прагматичного, англосаксонського заходу, для якого 
панівною є знедуховлена буржуазна культурою, а також і більшовицько-
атеїстичного сходу, з його дегуманізованою ідеологією диктатури пролетаріату. 
На його переконання, культурна відбудова повоєнної Європи відбудеться 
на основі християнської духовности й морали, у вигляді розбудови 
християнського соціалізму. Цей час дослідники творів Шелера вбачають 
початком другого періоду його теоретичної діяльности, який завершується 
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не доведеним до кінця онтологічним проєктом «Становище Людини в космосі» 
(1928) і твором «Освіта і знання», опублікованим удовою філософа після його 
смерти.  

На військову поразку Німеччині, її принизливу капітуляцію, а також 
політичний хаос у країні, спричинений збройними акціями німецьких 
прибічників більшовицької ідеології та мілітарною реацією радикально правих 
німців-військовиків, чимало німецьких інтелектуалів і науковців відреаґували 
тим, що у своїх роботах запропонували різні засоби, за допомогою яких країна 
змогла б подолати тодішню суспільну кризу. Серед тих творів ідейно чинне 
місце займає Шелерова книжна «Університет і народна вища школа» (1921). 
Філософ у названому творі, маючи значний досвід викладання в університеті, 
представив до уваги німецького суспільства своє бачення освітньої реформи – 
таке реформування вітчизняної вищої школа, яка зможе відбутися дієвим 
засобом формування нової суспільної морали, а отже інституційно впорядкує 
суспільне буття. За Шелером, оновлена вища школа стала б просвітницьким 
засобом виховання нової Людини, нової особистости, і справжнім, 
неідеологічним чинником соціальної інтеґрації молодих німців у новому, 
демократичному суспільстві.  

Як взірець культурно-історичної первинности, незіпсованости буржуазною 
ідеологією, Шелер обирає теоретичний спадок німецьких мислителів Й. Фіхте, 
Ф. Шляєрмахера та В. Гумбольдта, які на початку ХІХ ст. писали про розбудову 
німецького Університету й охарактеризували його емансипованим 
від зовнішньої політичної влади, та визначає традицію академічної свободи 
й незалежности Університету ідейною основою оновлення вітчизняної вищої 
школи. Остання, на переконання філософа, мусить відбутися як демократична 
народна освіта, доступна робітничій молоді, орієнтована на вихованні 
її представників громадянами демократичної країни – це напевно 
унеможливить виникнення будь-яких політичних революцій, а отже й збройні 
протистояння німців. Було зауважено тодішня несистемна тенденція 
суспільного руху до демократизації освіти, що цілком відповідає розбудові 
нової, демократичної Німеччини як республіці. З іншого боку, виокремлено 
й небезпеку поширення у країні світогляду пролетаріату. Таким чином, указує 
філософ, уникнення впливу на освіту ідеології представників інтересів цього 
класу, лівих політичних сил, утвердить у країні зразки відповідної освіти, 
яку німецька молодь отримає в новій народній вищій школі. Назване ліквідує 
помилки й недоліки системи попередньої освіти і практично впливатиме 
на політичну ситуацію в оновленому німецькому суспільстві [Шелер 2005: 61-62].  

Свій проєкт реформування вищої школи Шелер виклав у двох розділах. 
У тих розділах було критично розглянуто наявний стан вітчизняної освітньої 
системи, як ідейну альтернативу запропоновано бачення потрібних для 
суспільства змін в освіті, її ціннісних орієнтацій і дієвих засобів їх досягнення, 
але передусім було взято до уваги постать майбутнього освітянина – викладача 
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народної вищої школи. Особисту діяльність нового освітянина, зумовлену 
насамперед потугою його індивідуального духу, що є чинником справжности 
в його праці, філософ протиставив бюрократичному ставленню до освіти 
імперських функціонерів, які посутньо ворожі до демократизації освітньої 
системи країни.  

У першому розділі, після розгляду цілей тодішньої системи європейської 
освіти та історії виникнення й поширення в Європі явища університетської 
освіти, Шелер назвав першочерговим завданням оновленої, емансипованої 
від зовнішньої влади вищої школи: сприяння «набуття душею людини 
особистісною форми», що відбудеться завдяки виховному впливу освіти на 
людину, задля її духовного зростання та формування в ній духовної 
особистости. Було зазначено наявні в суспільстві завади, які іззовні 
перешкоджають формуванню духовної особистости, і запропоновано вбачати 
особистість такою людиною, яка сама себе формує засобом виконання духовної 
внутрішньої праці [Шелер 2005: 67-69]. Шелер накреслив чіткий образ нового 
викладача, головного дієвця оновленої вищої школи, якому як непересічному 
освітянину належить своєю педагогічною діяльністю передусім формувати 
представників юнацтва як особистостей. Філософ критично поставився 
до надмірного превалювання аспекту науково-дослідницької роботи у вищій 
освіті, як до завади основної діяльности освітянина – педагогічної праці.  

У другій частині книжки Шелер охарактеризував суть освітнього етосу 
як антиідеологічного та визначив його носія такою освіченою людиною, 
яка спроможна реалізувати освітні цілі названого етосу. Посутньо відмінною 
од наснаги особистого духу нового освітянина та його етосу було названо 
діяльність попередніх академічних працівників та університетів. Відповідно 
до свого неґативного ставлення до лівої ідеології, Шелер називає «класові 
ідеології» антиподами культури й науки. Як такі, ті ідеології їх фальсифікують 
і жодним чином не можуть відбутися їхнім ідейним корінням. Принципово 
іншим є ідеалістичний світогляд, що представляє розумову працю, – таку 
роботу, яка утверджує етос солідарности серед представників академічного 
середовища й уможливлює їхнє усвідомлення свого обов’язку 
та відповідальности «за духовне здоров’я та добробут усього народу, частиною 
якого вони є». За Шелером, цей етос, як уособлення людини розумової праці, 
є чинником особистої моральности нового освітянина [Шелер 2005: 78-80].  

На думку філософа, народна вища школа, що ліквідує будь-який 
соціальний, культурний та ідеологічний партикуляризм буде створена лише 
за ініціативи педагогічного ґенія і тільки там, де переважає сільське населення, 
що дотримується єдиної релігійної традиції. У такому вигляді вона відбудеться 
як загальнонаціональний освітній заклад, стане вищою школою для робітників 
– не лише надаватиме їм позитивне, наукове знання, але й формуватиме 
духовну національну єдність німців, пропонуючи молоді тип знання, 
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що зміцнить зростання як самої людської душі, так і її внутрішньої потуги 
[Шелер 2005: 81-82].  

Шелер виокремив як основне серед завдань оновленої вищої школи те, 
що їй належить зумовити духовну діяльність, породити «втіху від зростання 
й збагачення душі» та спричинити особисте розуміння цінности освіти і знання, 
які людина здобуває власною працею. Саме це завдання філософ називає 
вищим за національну єдність, подолання класових, конфесійних і кланових 
протилежностей, вищим також і за внесок народної вищої школи 
у «становлення нової німецької демократії». Філософ переконаний у тому, 
що нова народна вища школа мусить бути ближчою до духу німецького 
університету, який запліднить її своєї унікальною спадщиною [Шелер 2005: 84-85]. 
На його переконання філософа, призначати викладачів на їхні посади 
в народній вищій школі держава – вочевидь, нова демократична держава – 
матиме мінімальні права [Шелер 2005: 87].  

Ім’я Макса Шелера займає без сумніву гідне місце серед імен тих 
філософів, які доклали значних інтелектуальних зусиль задля ідейної 
емансипації суспільного буття і виявлення теоретичних засобів визволення 
окремої людини. Ім’я Шелера належить також і до плеяди інтелектуалів, 
які поставилися до ідеологічного впливу на природне співбуття суспільства 
і людини явно критично, як до зовнішнього, владного втручання. Щиро 
переймаючись проблемою людської свободи такі мислителі, воднораз і Шелер, 
засобом філософського мислення розкрили суть людської справжности, 
природности як буттєво засадничого. За Шелером, останнє присутнє 
у внутрішньому світі людини, у її душі, як Моральне і Любов. Виходячи назовні 
в вигляді індивідуального духа, сутнісне визначає морально будь-яку людську 
діяльність. Найважливішим місцем актуалізації сутнісного в людині філософ 
визначив освітянську працю, що посутньо є дієвим чинником моральнісного 
перетворення суспільного буття.  
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Переглядаючи засади психоаналітичної теорії, Юлія Кристєва розвиває 
поняття патологічних дискурсів відрази й меланхолії, які виявляються в нагоді 
не тільки в контексті осмислення феномену мистецтва (зокрема естетичного 
досвіду) як такого, а в питанні інтерпретації творів мистецтва з огляду 
на провідні культуротворчі механізми формування символічного порядку 
та умов виходу із нього [Kristeva 1992]. Для з’ясування принципів роботи 
патологічних дискурсів слід виокремити доедипальну та едипальну стадію 
структурування символічного простору [Tsu-Chung 2005]. 

Доедипальна стадія, яка лежить в основі дискурсів відрази й меланхолії, 
характеризується сепарацією (емпіричний факт втрати тілесного зв’язку 
із матір’ю та екзистенційний факт руйнації цілого), утвердженням символічної 
системи та її патологізацією внаслідок переважання імпульсів сепарації. 
Оскільки сепарація за рахунок відсутності фільтру символічного не досягає 
рівня індивідуалізованого, незалежного Его, то останнє ризикує розпастися 
в той момент, коли патологічний дискурс виявиться неприйнятним з точки зору 
культури, тобто таким, що не піддається символізації. У дискурсі відрази, 
як зазначає Кристєва, має місце не питання «Хто я?», яке може задати злегка 
патологізоване індивідуалізоване Его, а питання типу «Де я?», тобто ті, 
що спрямовані в першу чергу на орієнтацію в просторі [Kristeva 1982: 8]. 
Способу, в який порушуються символічні межі, відповідає реакція Его 
на символічний порядок. 

Суб’єкт реагує відразою, якщо 1) сепароване доедипальне Его, 
що досягло достатньої для входження до символічної системи зрілості, стає 
індивідуалізованим під час перетину символічних кордонів; 2) предмет, 
що належить первісній структурі недиференційованого існування та має 
відношення до авторитету матері, в процесі сепарації залишився приналежним 
Его, увійшовши до символічної системи; 3) предмет, який випадає 
із символічного закону, своїм фактом порушення меж демонструє крихкість 
символічної системи; 4) крихкість ставить під сумнів існування людської 
культури, тому страх перед загрозою замінюється пом’якшеним варіантом 
агресивної реакції, а саме – відразою. 

Суб’єкт реагує меланхолією, якщо 1) сепароване доедипальне 
Его опиняється в ситуації неможливості входу до символічної системи 
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та досягнення рівня індивідуалізованої одиниці; 2) предмет, що визначає 
досимволічне спілкування з матір’ю, постає дефіцитним, фрагментарним, 
розділеним у зв’язку із втратою неможливого, втратою недиференційованого 
існування, що з’явилося постфактум; 3) предмет, який не піддається 
відновленню у первісній цілісності, випадає з доедипальних імпульсів 
структурування простору, демонструючи власну крихкість; 4) крихкість 
предмету, який належить сепарованому, проте не індивідуалізованому Его, 
означає загрозу зникнення цього Его; 5) необхідність знищення предмету 
маскується його оплакуванням та показною демонстрацією мазохістичних 
тенденцій. 

Для аналізу естетичного досвіду будуть використані картини польського 
художника Бексінського, а саме – мотив розп’яття. Важливо звернути увагу 
на а) характер поверхні, де впізнається розп’яття, б) тіло Христа, в) фон 
з допоміжними предметами [Sokolowska-Smyl 2014]. 

На полотнах Бексінського майже непізнаванне Христове тіло, по-перше, 
подається доволі фрагментарно, та, по-друге, більше нагадує те, що від нього 
залишилось, матеріальні рештки, які не на всіх картинах мають людську подобу. 
Як правило, фон у подібних роботах сформований із тих моментів, що вказують 
на відкритість простору. В термінах дискурсу відрази Христове тіло є вказівкою 
на первісний предмет, що залишився від зв’язку із матір’ю та, порушивши 
символічні межі, був спотворений, викривлений символічним законом, 
наділений статусом речі, що не піддається символізації, а тому позбавлена 
інтелігібельних форм. 

Якщо проаналізувати дані фрагменти з точки зору дискурсу меланхолії, 
отримаємо бачення Христового тіла як первісного предмета, що, не встигнувши 
увійти до символічної системи, розтрощилося в процесі екзистенційного 
розриву з авторитетом матері. Залишок несимволізованих кодів застиг 
у знелюдненій матерії, що затрималася в давно минулій події мученицької 
смерті, зафіксованій на перпендикулярній структурі. Монструозним 
є не розтрощений первісний предмет, не символічні кордони, про які 
сепароване Его не підозрює, а постать матері – Супер-Его доедипального світу. 
Оскільки ж матір залишилась в уламках розтрощеного предмету, що відсилає 
до неіснування суб’єкта, то реакцією на її вбивство постає передбачливе 
оплакування того, що вже відбулося [Foster 1996].  

Отже, патологічний дискурс відіграє роль естетичного досвіду, який 
характеризується, по-перше, ситуацією граничності (буття-на-роздоріжжі), по-
друге, таким статусом Его, в якому воно не підкоряється авторитетам 
(батьківському у випадку відрази/материнському у випадку меланхолії) та, по-
третє, символічним врівноваженням досимволічного структурування простору. 
Граничність проявляється в неможливості повністю втратити первісний 
предмет, в результаті чого він дається або фрагментарним, покаліченим 
або брудним, нестерпним.  
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ПАТЕРНИ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ: 
ЕСКІЗИ ПОЛЬОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 
Тема української ментальності чи то пак суспільної свідомості регулярно 

піднімається як в академічних публікаціях, так і в ЗМІ. Бібліографія статей і книг 
з ключовими словами «українська ментальність» чи «свідомість українців» 
могла б налічувати сотні сторінок, починаючи від роздумів М.Максимовича, 
М.Костомарова чи П. Куліша ХІХ століття, завершуючи сучасними рефлексіями 
К. Хоптинської [Хоптинська 2021]. Згрубша узагальнюючи, різні підходи до цієї 
тематики можна класифікувати за трьома групами:  

1) Рефлексії про «ментальність українського народу», притаманні 
українцям (чи іншим народам) «архетипи» тощо. Цілком справедлива глибока 
критичність щодо самої постановки питання у термінах якої б там не було 
«ментальності», сама термінологія у дусі примордіалістського есенціалістського 
Романтизму ХІХ століття з його Volksgeist змушує у добу постмодерну 
та постметафізики відкидати такі наївні натуралізми. Модельним для будь-
якого тексту такого штибу можна вважати «Дві руські народності» 
М. Костомарова (зрештою, дуже часто базові ідеї і вислови знаходять 
буквальний аналог в текстах якщо не М. Костомарова, то іншого українофіла – 
на цей раз вже польського – Ф. Духінського: наприклад, коли ми чуємо про 
«індивідуалізм» та «європейськість» українців, «колективізм» та «азійськість» 
росіян тощо).  

2) Міркування про сучасну українську свідомість, «ментальність» 
сучасних українців, що здебільшого мислиться через «совкову травму» 
і постулює протиставлення «совка», «не-совка» і «до-совка». Попри всі 
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термінологічні та жанрово-стильові варіації, загальні рамки дискурсу однакові – 
період СРСР (як варіант, російської окупації) завдав колосальної травми, сучасні 
українці не ті, якими були до окупації, сучасна культура і суспільство 
оцінюються за ідеологічною шкалою «совок/ не-совок» і «наскільки ти видавив 
з себе совка». До цього жанру належать рефлексії про «патерналізм» 
і «совковість» українців, дискусії про ритуали святкування, зокрема, різдвяно-
новорічного циклу, етос сімейного побуту, етикет спілкування, адміністрування, 
тощо.  

Що важливо, перша і друга групи поділяють спільні риси. Вони обидві 
проголошують есенціалістське припущення про «ментальність цілих суспільств 
і народів». Їм характерні емоційні крайнощі оцінювання – від ідеалізації 
українців як «волелюбного індивідуального козацтва» до знецінення українців 
як «патерналістичного совкового раба за ковбасу 2.20». Такі метання особливо 
були помітні у період 2013 – 2020 рр., коли одні і ті ж люди діаметрально 
міняли свою оцінку «українців як цілого», навіть не зауважуючи суперечність 
самому ж собі.  

3) Осмислення основних цінностей і патернів свідомості, 
які притаманні різним верствам суспільства і різним регіонам України, 
при цьому відмовляючись від будь-якого примордіалізму та есенціалізму, 
від створення «великих уявних сутностей» на кшталт «архетипів», 
«ментальностей», «регіональних особливостей» тощо. Ця термінологія 
і відповідний дискурс є більш «позитивний», намагаючись виокремити 
справжні основи індивідуального і колективного світогляду та його базові 
основи поведінки.  

Стан інформаційної війни, у якому перебуває Україна, загострює потребу 
осмислення і розуміння базових патернів свідомості. Інформаційна війна 
передбачає роботу з населенням, перетворення його на свого союзника і на 
зброю проти ворога, і ця робота насамперед відбувається на ниві світоглядно-
ціннісних переконань, ідей, що мотивують людей робити певні вчинки. 
Ефективність такої політики і протидії їй залежить, зокрема, від якості аналізу 
соціальної психології населення, яке є цільовою аудиторією, наскільки нам 
вдалося чітко вияснити фундаментальні ідеї, якими живуть і керуються ці люди, 
ці системи ідей та мотивацій, які впливають на процеси прийняття рішень. 
Натомість, поки що не спостерігається такого розуміння, ані у представників 
державної влади, ані в академічній спільноті, ані у ширшому громадянському 
суспільстві. Хоча певні дослідження вже є, але основні висловлювання 
в публічному дискурсі були б неможливі, якби вони враховували елементарний 
моніторинг і розуміння ментальних процесів. 

В рамках таких пошуків зосередимось на двох пунктах: специфіка 
патерналізму та особливості громадянської релігії.  

Чи українське суспільство є дійсно патерналістичним? 
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Зокрема, чи можна казати, що населення південних та східних областей 
України якось відрізняється з огляду патерналізму?  

Трохи глибший моніторинг показує, що в ієрархії потреб населення 
України, особливо на умовних півдні і сході, панують нижчі рівні піраміди 
Маслоу [Глібовицький 2021]. Виживання, безпека, харчування, елементарна 
забезпеченість безумовно панують над будь-якими «високими матеріями». 
Окремі соціологічні дослідження показують, що безпекова та гедоністична 
цінності разом домінують в українському суспільстві [Покоління 2021]. 
Цим визначаються майже всі царини світоставлення – політичні, ґендерні, 
сімейні, економічні, побутові: від «що тобі дала та Україна, он в СРСР/РФ 
зарплати!» до «що тобі дасть та філософія?».  

Це не означає, що масово люди є цинічні прагматики-гедоністи-
споживачі. Цінності доброти чи універсалізму не менш значимі – бути 
альтруїстами і вболівати за інших (старих, бідних тощо), говорити не про свій 
зиск, навіть будучи бідним, але про благо іншого, навіть шанувати неутилітарні 
професії і мистецтва. Проте турбота і переживання виражається саме 
у матеріальному, у нижчих рівнях за А. Маслоу [Рябчук 2021]. 

Патерналізм в українському контексті також є доволі специфічним. 
З одного боку, люди вважають, що держава повинна ними опікуватися 
і забезпечувати певний рівень життя, стандарт культури, правосуддя і безпеку, 
обов'язково – саме держава повинна дати гідні зарплати і пенсії, тобто 
забезпечити матеріальний рівень існування. Але бракує важливої для типового 
патерналізму риси – хліб в обмін на свободу. Пострадянська людина, навіть 
на Сході чи Півдні України, не дуже сприймає контроль будь-кого над собою. 
Вона «косить» від армії, плювати хотіла на загальні гасла та державницькі ідеї. 
«Я сам по собі» – це радикальний індивідуалізм, аж до соліптичного атомізму. 
Максимальна спільність, яка визнається – це хіба що родинна спільність. Все, 
що більше – мало сприймається. При цьому людина відмовляється від активної 
політичної дії, яка потребує співпраці з іншими, вона не довіряє такій співпраці, 
як «проплаченій» [Ісаюк 2021б]. Такий атомістичний індивідуалістичний 
патерналізм можна назвати оберненим патерналізмом і описати таким 
афоризмом: «Мені всі (насамперед держава) винні, я нікому нічого не винен». 
Це зовсім не типовий патерналізм – суспільство водночас 
екстремальноатомізоване з повною атрофією будь-якої суспільності, окрім 
максимально інтимної (родина) і максимально абстрактної (держава). 

«Влада» сприймається, з одного боку, абстрактно, а з іншого боку, дуже 
персоналізовано. Говорячи про політику, владу і державу, люди максимально 
персоніфікують їх – у нас не лише «президент» дорівнює «конкретний Z», 
але вся держава, і Україна взагалі – це «Z». Як наслідок, коли мені 
не подобається «Z», я знецінюю всю Україну. Коли мені Кабмін підвищив 
пенсію, я кажу «Z мені 100 гривень додав». Але в той же час «влада» 
є безособова злитна сила, і обиватель не здає собі справи розрізняти 
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ані відмінності інститутів держави, ані суперечності між різними політичними 
силами.  

Таке світосприйняття зустрічається в усіх регіонах України – ані мова, 
ані віра, ані уявлена (за Б.Андерсоном) політична ідентичність не скасовує 
такого базового ставлення до влади і держави. Це обумовлює панування, 
використовуючи класифікацію В. Пекаря за Кеном Вілбером [Пекар 2019], 
синього і червоного типу суспільства, основними цінностями якого є сила 
і влада (червоний тип), яка поєднується із цінністю порядку і стабільності (синій 
тип). 

Проте неутилітарна складова політичної свідомості існує, і її ми 
концептуалізуємо слідом за Р. Беллою [Bellah, 1971; Bellah 2002] 
як «громадянську релігію». Від поняття «політична ідеологія» чи «політичні 
погляди», поняття «громадянська релігія» відрізняється тим, що воно схоплює 
(довкола)політичні уявлення суб’єкта насамперед у перспективі концепту 
сакрального. Сакральне, в свою чергу, передбачає сильне афективне 
(емоційно-ірраціональне) значення і вплив на свідомість та діяльність, має 
екстремальну екзистенційну навантаженість (виходить за межі життя і смерті, 
добра і зла, створює смисл життя і смерті). Сакральне, на відміну від ідеології, 
що є цариною в основному переконань, є царством насамперед почуттів 
(що можуть бути «ображені») і предметом вшанування, благоговіння, пошани, 
остраху (табу) і потягу (захоплення), культу і ритуалу (mysterium tremendum 
i mysterium fascinans, за Еліаде).  

Відповідно, уявлена ідентичність (якою насамперед є будь-яка 
національна ідентичність, за Б.Андерсоном) спирається на певний сакральний 
космос (у термінах П. Берґера), який має свій сакральний час, який визначає 
наратив історичної «пам’яті», її канон, уявленого «суб’єкта», шерег сакральних 
подій і постатей, і сакральний простір, який охоплює, позначає і структурує 
профанний простір. Міста, вулиці, календар – пройняті певними точками, які 
позначають сакральних постатей, дати, тощо. Цей сакральний простір може 
визначатись релігією, державою, різними спільнотами. Сакральний космос 
відповідно містить свою систему сакральних авторитетів – ідей, цінностей, 
постатей, яким приписується визначальна роль у позначенні, 
що є (не)правильним, як в історії, так і в політиці. Індивід, що виростає 
в певному регіоні, сприймає наявний сакральний часопростір некритично, 
як певну даність, яку всі вважають сакральною.  

Проте це не є «традицією». Українське суспільство в будь-якому регіоні 
важко назвати «традиційним» після ХХ ст., хоча на Заході більш вижили типові 
традиційні інститути [Ісаюк 2021а]. Насамперед, тому що радянське суспільство, 
хоч би яким воно було, зазнало глибоких трансформаційних, в певній мірі 
модернізаційних процесів. Але можна говорити про інертність суспільної 
та індивідуальної свідомості, яка змінює вже сформовані патерни і стереотипи 
доволі повільно і під цілеспрямованим впливом. 
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Виділяються дві основні уявлені спільноти. Одна – україноцентричний 
сакральний космос структурований довкола Києва та України. Друга – 
радянсько-російський сакральний космос, концентрований довкола 
радянського ідеологічного імажинаріуму, спадкоємцем якого проголосила себе 
РФ. Протистояння цих сакральних космосів активується під час будь-яких 
маніфестацій сакрального (тобто свят). Ця спільність формується насамперед 
ЗМІ, суспільним вихованням, роль медіа тут вирішальна – саме через них 
людина отримує трактування сакрального космосу. Саме успіх 
медіапропаганди став причиною суспільного протистояння, що вилилось, 
зрештою, у війну. Цьому сприяло, зокрема, новий рівень якості медіа-
технологій, висока атомізація суспільства (у якому індивід радше довіряв «дяді 
з екрану», аніж реальним родичам і друзям), і вдала апеляція 
до «традиційного» (точніше, інерційного) сакрального космосу. Російські ЗМІ 
реактивували дрімавший сакральний часопростір радянської доби з його 
системою сакральних авторитетів, сакралізованих друзів і ворогів. Ця активація 
зазнала поразки там, де панував інший сакральний космос [Забужко, та ін. 
2021], і де відбулась зустріч з реальністю. Насамперед, це Галичина 
з україноцентричним сакральним космосом, але і Центр України. Падіння СРСР 
позбавило радянський сакральний космос опори на репресивну силу, і після 
нетривалого часу інерції та кволих спроб конструювання українського космосу, 
радянський наратив став стрімко втрачати силу і вплив. Проте на Донбасі 
і в Криму ЗМІ і політикам вдалось поєднати регіональну уявлену ідентичність 
із радянсько-російською новою уявленою ідентичністю, активувавши старі 
сплячі патерни сакрального часопростору [Горбулін 2017]. 

Такі сакральні космоси притаманні навіть індивідам, які позірно 
декларують свою зневагу до всього політичного, прагматичну, матеріалістичну 
чи гедоністичну орієнтацію. Уявлення про громадянське сакральне 
засвоюються змалку напівсвідомо через спостереження, в певних стресових 
умовах ці «фонові переконання» (за Е.Гофманом) «підвантажуються». Через 
інерцію носії такого «споживацького» типу відтворюють ту чи іншу уявлену 
спільноту. Проте специфічний атомарний патерналізм проявляє в тому, що він 
все одно більш акцентує увагу на локальній еліті («хозяине») і уникає будь-
якого примусу, що торкається конкретного цього індивіда.  

Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що осмислення патернів 
суспільної свідомості українців є відкритою і неочевидною проблемою. 
Традиційні дискурси «споконвічної» ментальності хибують методологічно 
і фактично. Наївний примордіалізм та есенціалізм призводить до практичних 
проблем масового розчарування, суспільної депресії та самознецінення 
і автоагресії українського суспільства щодо себе як «неправильного». Завдання 
полягає у виокремленні дійсних моделей і взірців ціннісних та світоглядних 
орієнтацій, що домінують в українському суспільстві. Натомість, адекватне 
осмислення могло б запобігти політично-практичним помилкам державного 
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урядування, вибудувавши більш зважену самоконцепцію українського 
суспільства. Зокрема, слід поставити під сумнів визначення «патерналізму», 
який в українському випадку є досить специфічним, атомарним чи соліпсичним 
оберненим патерналізмом. Слід відмовитися від міфу «традиційності» устрою 
чи імажинаріуму будь-якого регіону України та (де)модернізації чи архаїзації 
сучасного українського суспільства. Хоча українське суспільство має всі ознаки 
колективного складного ПТСР (за термінологією Д.Герман), як посттоталітарне, 
постгеноцидне і постколоніальне, воно є незворотньо модерним, а інертність 
соціального імажинаріуму не є проявом «традиційності». Будь-яка «традиція» 
є за визначенням re-invented, заново створеною новими політиками медіа, 
засобами соціальної інженерії, а отже апеляція до неї має трактуватися як вид 
маніпуляції. Українське суспільство відзначається пануванням цінностей 
виживання над цінностями самоактуалізації (у термінах А.Маслоу), синьо-
червоного ціннісного типу (у термінах К.Вілбера і В.Пекаря [Пекар 2019]), 
що можна також кваліфікувати як спонтанний чи вульгарний матеріалізм 
і гедонізм. У той же час, українське суспільство поділене між двома 
громадянськими релігіями («україноцентричною» і «радянсько-російською»), 
з яким перша охоплює весь «український світ», тобто всіх, хто поділяє цінність 
незалежної України і мислить в парадигмі суб’єктності України, а друга охоплює 
весь пострадянський простір з центром в Москві і може бути визначена 
як доктрина «русского мира». Це взаємовиключні комплекси уявлення 
про і ставлення до сакрального політичного, а отже, вони не можуть 
принципово бути узгоджені чи примирені – це означає, що будь-яка постановка 
питання про «спільну національну ідею» між «сепаратистом» і «бандерівцем» 
неможлива і маніпулятивна. Проте активність «вірян» обох громадянських 
релігій компенсується кількісним домінуванням «матеріалістично-
гедоністичної» складової, втім, носії останньої також є пасивними носіями тих 
чи інших уявлень політичного сакрального. Осмислення та дослідження цих 
феноменів вимагають тривалої подальшої роботи. 
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ЧЕСНОТИ ПАТРІОТИЗМУ У ГЛОБАЛЬНУ ДОБУ 

 
Тема незалежності неминуче привертає увагу до проблеми патріотизму, 

адже незалежність не існує сама по собі, але є інтегральним результатом 
виявлення бажання цієї незалежності людьми, які свідомо підтверджують своє 
громадянство щодо певної держави, яка є інституційним виразом 
самоорганізації жителів певної країни. Свого часу Томас Гобс звернув увагу 
на антиномічність ситуації людини, яка була сумлінним громадянином однієї 
держави, а за результатами війни виявляє себе примусово зарахованою 
у громадяни іншої держави: чи зберігати вірність своїй першій батьківщині, 
чи визнавати лояльність до нової [Гобс 2000]? Якщо зміна громадянства була би 
пов’язана з мирними процесами об’єднання чи поділу держави, такої антиномії 
би не виникло. Чесноти патріотизму дають кращу відповідь на питання щодо 
лояльності тій чи іншій країні, але саме ці чесноти нерідко лежали в основі 
найбільш тривалих і кривавих воєн. 

Можливо, доба глобалізації відкриває зовсім інші обрії для чеснот 
патріотизму. Якщо візьмемо за приклад Європейський Союз, то країни, 
які входять до його складу, вже не мають потреби доводити одна одній, 
яка з них заслуговує на більший патріотизм, адже виникає новий, загально-
європейський патріотизм [Балібар 2006]. Можуть виникати також і інші 
міждержавні утворення європейських країн, наприклад у рамках проекту 
Інтермаріуму, у якому могли би брати участь країни, розташовані між 
Балтійським і Чорним морем, утворюючи, зокрема, природну буферну зону між 
Росією та іншою частиною Європи [Boichenko 2020]. Патріотизм у такому 
випадку може розширити свої кордони, хоча навряд чи може долати 
регіональні кордони, охоплюючи, наприклад, країни різних континентів. Цей 
патріотизм є логічним доповненням місцевого патріотизму, любові до своєї 
«малої батьківщини». 

Втім, розширення застосування поняття «патріотизм» не означає відмову 
від класичного його розуміння, яке зближує його у політичному сенсі 
з поняттям «націоналізму». Звісно, у сучасному мультикультурному світі може 
йти мова вже не про етнічні, але політичні нації, але все ж патріотизм, 
а відповідно і чесноти патріотизму, все ще стосуються, передусім, лояльності 
і відданості своїй країні та державі, яка захищає її інтереси. Як показують 
дослідження сучасних теоретиків, мова за глобалізму все ще не йде 
про зникнення національних держав, хоча засади їхнього функціонування 
набувають нової визначеності у глобальних рамках, які створюють нові 
можливості, але й накладають нові обмеження і нову відповідальність 
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[Бек2001; Гьоффе 2007]. Патріотизм при цьому все ж зберігає своє значення 
базових цінностей, адже якими би не були бонуси глобалізації, вони не можуть 
бути постійною основою добробуту окремих суспільств, а залишаються 
важливим додатком до такого добробуту. 
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СПЕЦИФІКА «ЕКСПЕРТНОСТІ» ТА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ  

НАУКОВОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 
 

Свого часу Толкотт Парсонс у статті для «The International Encyclopedy 
of Social Sciences» зазначав, що «професійним кредом» професіоналів 
[profession de foi professionnelle], які прагнуть/претендують на отримання 
визнання, не лише на рівні інституції якій належать, але й в масштабах наукової 
сфери чи суспільства – є їх здатність до експертної оцінки (процесів, якищ etc., 
що стосуються площини інтелектуальної/професійної діяльності). Відповідно, 
професіоналом в певній царині визнається той, хто має відповідну освіту, веде 
потужну інтелектуальну діяльність та має авторитет. Щодо авторитетності, 
то за Т. Парсонсом, вона ґрунтується на свободі від будь-якої залежності: 
політично-владні тенденції, бюрократія, гроші etc. [Parsons 1968]. Відтак, вже 
на основі цього, ми можемо зробити висновок, що «експертність» чи «експерт» 
з’являється там де на перший план виходить турбота про «common good», 
де матеріальна винагорода не є орієнтиром, де є розуміння ціни наукової 
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спільноти та її вагомості для розвитку, де сам професіонал критично та реально 
оцінює свої можливості та здатності до того аби бути отим «концептуальним 
ready made(ом)» (про який говорить П. Бурдьє визначаючи професію) 
та виносити якісь судження «ПРО…». І тут мова не йде про якогось 
зденервованого, лабораторно-відлюдькуватого, наївного та розчавленого 
катастрофою надмірного песимізму фанатика своєї справи, а все ж про того, 
хто має гідність для того аби реально оцінити себе, свої сили, своє значення 
в галузі/спеціальності та ефект від результатів своєї «експертної» 
діяльності/думки. Експертна думка – завжди суб’єктивна думка, але з претензією 
на об’єктивність, якщо експерт дійсно має всі ті попередні складові, про які вже 
йшла мова. Звісно можуть бути й інші випадки, але за них не може йтися 
про адекватну форму в підході до визначення «експертності» та «експерта». 
Наприклад, вбачання в собі експерта, на сьогоднішній день, може бути 
пов’язаним зі статусом чи «вагою» інституції до якої належить особа та від імені 
якої вона намагається легітимувати ту чи іншу думку/позицію. Хоча 
за інституцією може стояти замасковане виправдання своєї власної 
неспроможності до формування думки etc. Саме тому, для експерта орієнтиром 
має бути «свобода», а не «сила» і розуміння того про що казав ще Р. Мертон: 
«спершу наукова демократія, а вже потім розуміння можливості формування 
демократії в суспільстві» [Merton 1976]. Спершу експертна оцінка себе та своєї 
діяльності, а вже потім поширення своєї думки в площині 
наукового/суспільного дискурсів. 

Сьогодення пропонує нам цілу палітру всіляких експертів та їх експертиз: 
експерти з освітнього процесу, експерти з безпеки, експерти з економічної 
чи політичної ситуації, експерти-психологи etc., і навіть експерти «з будь-яких 
питань». Але весь цей загал, що досить часто, є вирощеним в «домашніх 
умовах», на соціальних мережах та науково-популярній літературі (за кращих 
обставин) зводить нанівець саме визначення експерта, ставить під сумнів 
та викликає неабияку недовіру. Адже, вся діяльність сучасних експертів 
будується на будь чому, але не на принципі «мати необхідні знання 
для надання висновку з досліджуваних питань». Прикладом є, ті ж таки 
соціальні мережі, де можна побачити експертні оцінки з будь-якої проблеми, 
але якою є їх вагомість, то вже інше питання. Єдине, що варте в цьому всьому 
уваги, це розуміння наслідків та тих ризиків, які несуть в собі оті так звані 
«експертні» оцінки. Будь-яка експертна оцінка несе в собі потенціал 
внутрішньої дестабілізації, а відповідно експертне рішення породжує ризик, 
масштаб якого залежить вже від самого питання та залучених до нього людей.  

Для того аби не розпорошуватися в оцінці експертної діяльності візьмемо 
за орієнтир експертну оцінку та експертизу наукової роботи. Свого часу 
С. Фунтовіч та Дж. Равєц зазначали, що на певному етапі розвитку наука 
ввійшла в такий стан, коли вже не може продукувати знання заради знання 
та буди замкненою на собі, а з необхідністю виходить в поле соціального 
та політичного, стає релевантною щодо них та здатна надати соціальних 
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акторів, які спроможні консультувати або й приймати рішення на основі своїх 
наукових досліджень [Funtiwicz, & Ravetz 1993]. Відповідно у термінології 
вищезгаданих дослідників цей тип трансформації наукового знання називається 
«пост-нормальною наукою» пост-нормальної епохи (post-normal age). За цих 
умов, наукове знання (будь-якої сфери) визнається чимось ґрунтовним, 
значимим та здатним до формування трансдисциплінарної парадигми 
іноватики. При цьому, фундаментом для формування і такого підходу, 
і розуміння його необхідності для прогресу та розвитку мала б стати 
філософського-методологічна рефлексія. Цей підхід вказує нам на спробу 
конвертації наукового капіталу через соціальне та політичне: науковий вплив 
на прийняття того чи іншого рішення з подальшою можливістю ефективного 
його застосування щодо проблеми, яка вирішувалася. Єдина поправка 
про яку слід завважити – «соціальний актор», який виступає від імені науки має 
нести відповідальність, і моральну в тому числі.  

Посилити та підтвердити такий підхід як цілком адекватний 
та прийнятний можна завдяки окремим думкам П. Бурдьє, який говорить 
про те, що наукове знання не може бути суто технічним: воно не є емблемою 
чи знаком, а навпаки має стати компетентністю, що реалізується в масштабах 
соціального та легітимується ним. Знання має пройти перевірку вирішеними 
проблемами, задачами, воно має стати ефективним (в чому власне і полягає 
саме визначення Знання: воно працює на результат). Все ж, що ми маємо 
на сьогодні «Все те, що колись називали «здібностями», сьогодні стало 
«компетентністю»: червоні мантії, оброблені горностаєм, сутани і квадратні 
шапочки суддів і докторів вчорашнього дня, шкільні дипломи та наукові 
відзнаки сьогоднішніх вчених, цей «такий достовірний годинниковий 
механізм», як казав Паскаль, – вся ця соціальна фікція, в якій немає нічого 
соціально фіктивного, перетворює соціальне сприйняття суто технічної 
спроможності в щось надзвичайне» [Bourdieu 2005]. І це одна актуальних 
проблем в реаліях сьогодення, коли регаліями, відзнаками чи дипломами 
починає вимірюватися «компетентність», а відповідно і експертна 
спроможність того чи іншого фахівця.  

Іншим аспектом проблемного поля сучасної експертизи 
є самопроголошуваність та самопризначення себе фахівцем з претензією 
на можливість проводити експертизу або ж отримання певної посади, 
яка дозволяє це робити. Хоча, якщо науково обґрунтовувати це, то ми знову 
побачимо лише фікцію. Звернемося до того ж таки П. Бурдьє, для якого 
науковий капітал – є таким видом капіталу, що конвертується через інші види 
капіталу, а також проявляється лише через них. При цьому, кожен, хто входить 
до наукового поля, володіє науковим капіталом та претендує на відповідний 
статус чи рівень в ньому має розуміти, що в цьому полі необхідно бути 
включеним в ту «гру», яка ведеться в полі, але поряд з цим, мати певну 
автономію та вміння продукувати цінності і вміти їх визнавати [Bourdieu 2005]. 
Тобто, той фахівець, який дійсно наділений певними фаховими, науковими 
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компетентностями є таким, що цінує свою репутацію, престиж, авторитет 
і поряд з цим здатен визнавати і цінувати фахову компетентність іншого. Таким 
чином, фахова компетентність з’являється не завдяки посаді, проголошенням 
себе експертом чи кількістю лайків під постом з «мудрими порадами», а саме 
завдяки визнанню фаховості в межах наукового поля, в межах «собі подібних». 
А вже за рахунок цього уможливлюється поява фахівця зі статусом експерта: 
фахівця, якого визнають рівні по силі в межах спільного наукового поля.  

Доволі цікаву, слушну та цілком доречну, щодо нашої розвідки – думку, 
висловлює Б. Барнс. «Проблема компетентності ніде не проявляється з такою 
гостротою і такою очевидністю, як у взаєминах з «профанами» [Barnes 1972]. 
Цю думку він розтлумачує наступним чином: «Будучи професіоналами – 
університетськими викладачами чи практикуючими вченими [компетентні 
фахівці] здатні відокремити себе від профанного кола виходячи з усвідомлення 
своєї соціальної відповідальності, особистої ідеології та професійної ролі, 
яку вони грають у взаєминах з публікою, колегами» [Barnes 1972]. Відповідно 
у кожного фахівця, окрім норм установлених законом, інституцією до якої він 
має відношення чи суспільних норм є ще й його особисті норми та правила 
(принципи), які мають (знову ж таки) гуртуватися на відповідальності 
та моральності. Саме тому, можна з упевненістю говорити про те, що фахівці 
дійсно компетентністі в своїй сфері, «експертну» оцінку не роздають «на право 
і на ліво», особливо якщо їх про це ніхто не просив.  

Ще одним пунктом на шляху виведення адекватної формули наукової 
експертності є місце та форма «експертизи». Фред Ріф, головний редактор 
фахового видання з фізики задає запитання, яке цитують дослідники-соціологи: 
«Чи може значне відкриття з фізики бути надрукованим в Нью-Йорк Таймз?» 
[Bourdieu 2005]. І дійсно, чого варта так звана «експертна оцінка» в низькопроб-
ному інтернет-виданні чи в сумнівному чаті соціальної мережі. Відповідно, тут 
ми підходимо до питання того, що мають бути не лише фахові 
платформи/видання але й відповідне розуміння їх значимості, має бути довіра 
до цих джерел та їх фахівців. Мають сформуватися критерії диференціації 
за якими пересічна людина змогла б вирізнити фахове від профанного. 

Замість висновку. Так, дійсно варто визнати, що експертна оцінка має 
місце бути, як власне і експерти, але… Але будь-яка фахова, наукова експертиза 
має ґрунтуватися на конкретних знаннях, обізнаності в проблемі, тематиці, 
дослідженнях та комплексному баченні ситуації. Вона має формуватися 
фахівцем, який усвідомлює всі ризики, які може дати його оцінка та мати 
мужність нести за них відповідальність. Експерт повинен мати принципи 
та свідому оцінку себе та інших науковців. І наостанок. Наявність експертних 
груп, будь-якої системи тіла соціального – неуникне явище. Але, принаймні, 
для того, аби зменшити кількість неадекватних експертних оцінок, рішень варто 
аби існувала «експертиза експертизи» цих «символічних аналітиків». Хоча, 
варто погодитися з Г. Бехманом та тим що не існує якоїсь єдиної методології 
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по перевірці компетентності експертів та експертизі експертів [Бехманн 2010]. 
Але й єдиного прозорого критерію відбору їх до тих чи інших експертних груп, 
теж не існує, або якщо і є, то надто умовні, нечіткі та розмиті. 
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АТМОСФЕРИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. 
ЧОМУ ВАРТО АНАЛІЗУВАТИ АТМОСФЕРИ? 

 
Емоції все більше «захоплюють світ»: шляхом стимуляції тих чи інших 

емоцій у людей, вдається заволодіти владою, ставати монополістами на ринку, 
отримувати необхідну підтримку для просування специфічних реформ тощо. 
Майстерно врегульовані суспільні настрої здатні звести на публічний п’єдестал 
одних і скинути з нього інших. Ключові події світу за останні роки були 
не в останню чергу змодульовані саме захопленням настроїв різного типу 
спільнот, шляхом стимуляції в них тих чи інших типів емоцій. Часи ковіду чітко 
показали, який злий жарт з людством можуть зіграти невеликі групи людей, 
здатні до модулювання ситуацій, які притлумлюють мислення і формують 
автоматичне ставлення до певних явищ. Не останнє місце в цій грі за суспільні 
настрої грають атмосфери. Що таке атмосфери? 
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Поняття «атмосфера» у повсякденні є досить вживаним. Його 
використовують, аби унаочнити емоційне переживання ситуації. Атмосфери 
дають нам емоційно відчути, що у певній ситуації сталося. Згідно з Германом 
Шмітцом, атмосфери є просторово розширеними відчуттями [Schmitz 2019: 94]. 
Атмосфери передають відчуття, які плинуть ззовні, а не кореняться всередині 
суб’єкта сприйняття. Шмітцу йдеться про те, щоби довести наявність спільного 
об’єктивного досвіду, заперечити суб’єктивність переживань. В оточенні 
атмосфери кожен може її сприйняти, вона не є індивідуальною чи 
персональною. Суть атмосфери – бути зрозумілою та відчутною для усіх 
в певному просторі. Інакше атмосфери не могли б передавати певні політичні 
меседжі, а вони якраз і є медіумами, які поширюють відчуття. Атмосфери – 
медіуми невербальної комунікації.  

Атмосфери є специфічними «речима» світу, чи то пак «напівречима». 
Саме так їх визначає Герман Шмітц, апелюючи до їхнього способу існування 
та способу, у який вони переживаються [Schmitz 2019: 99]. Цю думку цілком 
підтримують висловлювання Гернота Бьоме та Губерта Телленбаха. За Бьоме, 
атмосфери ні суб’єктивні, ні об’єктивні, оскільки вони плинуть, курсують між 
суб’єктом та об’єктом [Böhme 2013: 33]. Як медіуми переходу, вони утворюють 
між об’єктом та суб’єктом щось на кшталт перемикача. Телленбах додає, що 
атмосфери є чимось наявним, що охоплює у такий спосіб, що його не можна 
розділити на частини чи то редукувати до якихось партикулярій [Tellenbach 
1968: 56, 61]. 

І справді, атмосфери не є об’єктами, у сенсі дерев чи машин, вони 
плинуть та зникають. За Шмітцом атмосфери тим відрізнялися від речей, 
що їхня тривалість може бути перервана. Вони приходять і йдуть без того, 
аби хтось запитувався про їхню діяльність чи місце перебування до, чи після 
того, як вони зникли [Schmitz 2019: 99]. Виникає враження, що вони існують 
ніде і лише виникають при певних умовах. Утім, вони й не є суб’єктивними, 
адже не викликаються наміром чи бажанням. Люди просто потрапляють в різні 
ситуації, які вже охоплені певною атмосферою. Атмосфера домашнього 
затишку вже облаштована, вона випромінюється з певних облаштованих речей, 
поєднується зі спогадами спостерігача тощо. Атмосфери вкотре з одного боку 
поєднують, а з іншого боку знімають об'єкт-суб'єктну дихотомію. 

Вони є засобом комунікації й водночас медіумом резонансу. Їх важко 
виразити словами, та вони не є пустими відчуттями. Атмосфери 
«повідомляють» нам про щось саме тому, що навантажені значенням, 
яке можна сприйняти. Та те, що вони дозволяють нам зрозуміти, ніяк 
не співвідноситься зі світом мови. Це впливає якраз на те, як сильно вони 
можуть вивести з рівноваги чи навпаки – найприємнішим чином вплинути 
на самопочуття. Сила атмосфер «захоплює налаштованість людини на світ, 
впливає на розум, маніпулює настроєм, викликає емоції. Ця сила не виступає 
як така, вона атакує підсвідомість.» [Böhme 2013: 39].  
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Атмосфери можуть як розділяти людей, так і об’єднувати. Вони відіграють 
велику роль, коли йдеться про зміни у сферах політики, культури, мистецтва 
чи екології. Саме тому у сучасному стані кризи усіх сфер, особливу увагу варто 
приділяти вивченню атмосфер: їхньому можливому модулюванню та зняттю. 
Саме подібні знання, а також практика аналізу різних ситуацій чи явищ через 
властиві їм атмосфери, можуть допомогти у формуванні «колективного 
імунітету» до маніпуляцій суспільними настроями заради інтересів невеликих 
груп людей. 

Наступний короткий опис можливих атмосфер при святкуванні 30-річчя 
незалежності України є прикладом подібної практики аналізу атмосфер 
довкола явища. Він має проілюструвати, як функціонують атмосфери у певних 
ситуаціях, особливо, коли ці ситуації передбачають різні зацікавлені сторони 
та конфлікт на рівні цінностей.  

У 2021 році Україна святкувала 30 років незалежності. Ця ювілейна дата 
викликала високий резонанс серед різних груп населення, відтак сформувавши 
різні типи запитів та пропозицій щодо святкування. Не в останню чергу, питання 
незалежності та правильного представлення України всередині країни 
та назовні виникло і в гуманітарних колах. Це призвело до різного рівня 
пропрацювання питань ідентичності, колективної пам’яті та проблематизації 
історичного наративу. Які атмосфери виникали та захоплювали спільноти у часи 
святкування та про що вони можуть нам сказати? 

Звісно, йдеться не про «неймовірну» атмосферу на святковому концерті 
чи при перегляді феєрверка. Йдеться про атмосфери, які розділяють одних 
та поєднують інших. Їх можна розділити за походженням, а саме – офіційна 
атмосфера, атмосфера, яку створюють різні медіа, та атмосфера під час зібрань 
різнотипних спільнот. Атмосфера медіа та спільнот не є гомогенною, натомість 
офіційна атмосфера, яку намагаються створити державні органи, прагне бути 
максимально уніфікованою. 

Як і зазвичай, коли справа стосується державних свят чи державних 
інтересів, від державного апарату та від усіх його медіумів комунікації плине 
специфічна атмосфера, зокрема і при публічних подіях. Цього разу 
це атмосфера святкування сповненого надії та ностальгії, це атмосфера радості 
зі вкрапленнями смутку. З одного боку, промови владної верхівки, рекламні 
матеріали у містах, селах та інтернеті намагаються охопити всі можливі 
й неможливі досягнення українців сучасності та українців далекої історії. 
На Майдані під час святкувань звертаються до української історії, яку ведуть 
від Трипілля, сам президент говорить про відновлення незалежності [Літаки… 
2021]. З іншого, відбуваються спроби заснувати нові традиції, свята, а також 
заявити про себе по-новому, зокрема специфічністю параду [У Києві… 2021]. 
Це спроба охопити все й одразу, ніби зібрати загальний пазл під назвою 
«Україна». Яка атмосфера виходила з цих офіційних святкувань? Піднесення, 
єдності, спільності чи може могутності, древності, справжности? Важко 
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визначити, оскільки занадто розфокусовані й не поєднувані меседжі та акції. 
Навіть фінальний святковий концерт, який мав на меті презентувати досягнення 
українців та нагадати їм про все найрідніше, викликав неоднозначні емоції 
у публіки та у зірок естради [Алексєєва 2021а; Алексєєва 2021б]. Тож, можливо 
ця загальна атмосфера державних святкувань – атмосфера недовіри 
та прискіпливості. Видається, ніби всі чекають чергового рішення владної 
верхівки, аби її розкритикувати. Та разом з тим, цілком імовірно, що зі сторони 
піарників та організаторів заходу була мета облаштувати певну атмосферу 
єдності та гордості. Питання в тому, чи зустрілися очікування організаторів 
з переживаннями безпосередніх учасників заходів.  

Звісно, аналіз атмосфер не передбачає подібних узагальнень, адже якраз 
самі атмосфери й увага до них допомагають «розбити» явище на дрібніші 
складники. Так, у випадку зі святкуванням 30-річчя незалежності України, 
можна було б звернутися до конкретних подій під час самого святкування, того, 
що передувало йому, та того, що слідувало, у вигляді відгуків та спогадів 
очевидців.  

Якщо спробувати підсумувати подібний детальний підхід, можна 
стверджувати про наявність певної бінарної мапи настроїв, які виходять 
з різного типу атмосфер. Це є досить симптоматичним для сучасної української 
ситуації. З однієї сторони, це настрої радості, піднесення, єднання з іншими, 
з іншої – агресії, розчарування та недовіри. Що демонструє подібна 
розділеність на фоні нібито щасливого свята, коли всім варто було б лише 
радіти та забути на певний період про чвари та незгоди? Системне 
пропрацювання подібних ситуацій настроєвого впливу, коли зрештою 
для кожного незалежність починає значити щось зовсім різне. Ці різні значення, 
налаштування до свята, ведуть до утворення груп, які при ближчому 
фокусуванні зовсім не є гомогенними, адже інша ситуація, інше свято/важлива 
дата/ціннісний виклик, переформує ці групи по-новому.  

Також, подібна бінарність атмосфер, виявляє проблему у визначенні 
незалежності, у способах її представлення. Сам термін «незалежність», а також 
ті образи та символи, через які про неї говорять, вказує більше на залежність, 
а не на свободу. Це чітко можна було зауважити й по загальній медійній 
картині, яка сформувалася до свята, зокрема до актуалізації питань стосовно 
радянської спадщини та до спроб прив’язати Україну до усіх історичних подій, 
які відбувалися на її сучасній території [Промова Президента 2021]. Часто 
у промовах чи у статтях лунали тези про унікальність українського шляху, утім 
вони також висловлювали постійні порівняння чи натяки на сусідню державу. 
Чи це не є вибором між свободою «від» та свободою «для», який мають 
зробити українці? Аналіз атмосфер демонструє чіткий перегин у сторону 
свободи «від» [Шрамович 2021]. Виникає побоювання, що такі загальні 
визначення себе через заперечення інших чи то апеляцію до них, призводять 
до все глибшого розділення на дрібні спільноти й все частішої гри у «свій/не 
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свій». І ця гра, знову ж таки, ведеться на різних рівнях, які зрештою важко між 
собою поєднати. Відтак, разом з ГУЛАГами заперечується спадщина 
модернізму, водночас коли просто відмінна позиція у співрозмовника вже 
може означати «руку Кремля» чи підтримку того чи іншого кандидата. 

Водночас аналіз атмосфер святкування незалежності демонструє 
не здатність спільнот зорієнтуватися та зробити вибір у сторону бодай якихось 
цінностей. Плюралізм цінностей, який зокрема сформулював Ісайя Берлін 
[Berlin 2000], не веде українців до драматичного вибору. Ця відсутність норми, 
через яку можна було б визначити все раз і назавжди, викликає нездорове 
бажання мати все й одразу, як це зокрема й оприявлює святкування 
незалежності з комплексною сумішшю різноманітних меседжів. 

На думку авторки, атмосфери потребують більш детального дослідження, 
особливо у сферах локальних, зокрема власне українського рівня. Адже ми 
бачимо, які масивні й водночас комплексі атмосфери огортають суспільство 
і роблять з нього безліч маленьких племен агресивних одне до одного. 
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БЛОКЧЕЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ: 

ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРЕСТОРОГИ 
 
Вибори на блокчейні вже незабаром можуть стати альтернативою 

традиційній формі їх проведення. Цю технологію у процесах голосування 
(не лише політичних) вже апробували у США, Швейцарії, Естонії, Данії, Росії, 
Норвегії, Іспанії, Австралії та Україні.  

Найголовніша мета демократичних виборів – забезпечити їх прозорість, 
доступність та уникнути маніпуляцій з результатами. З усіма цими завданнями 
може впоратись технологія блокчейну. Блокчейн – це децентралізована 
розподілена база даних, що формується у вигляді ланцюжка блоків 
з інформацією, кожен з яких містить мітку часу та посилання на попередній 
блок, завдяки чому з бази неможливо видалити інформацію або підмінити дані. 
Блокчейн створений для того, щоб перевіряти автентичність трансакцій. 
Поєднання трансакцій в хронологічно пов’язані блоки видається надійним 
способом захистити трансакцію або голос під час виборів.  

Простіше використання блокчейну для проведення голосування можна 
пояснити на прикладі роботи онлайн-платформи Follow My Vote (розроблена 
у американському штаті Вірджинія), що стала однією з перших подібних 
ініціатив. По-перше, щоб проголосувати виборцю не доведеться нікуди йти: 
застосунок проводить онлайн-ідентифікацію голосуючих. Тобто цей спосіб 
економить безліч ресурсів: не потрібні виборчі дільниці та виборчі комісії, 
не потрібно друкувати бюлетені, виготовляти урни для голосування тощо. По-
друге, повністю виключається можливість помилок та маніпуляцій при підбитті 
підсумків голосування, адже це автоматично робить програма. Блокчейн 
дозволяє відстежувати голос кожного виборця від моменту реєстрації до обліку 
в загальних результатах.  

Для кожного кандидата створюється «гаманець», а всім виборцям 
роздається по одній цифровій монеті, що дає право на один голос. Виборець 
відправляє свою монету у гаманець обраного ним кандидата. Увесь процес 
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фіксується у базі даних блокчейн, завдяки чому виборець легко може 
перевірити чи правильно зараховано його голос. 

Позитивних прикладів використання цієї технології вже достатньо, є такий 
досвід й в Україні. Так, ініціатива E-Vox, що декларує мету підвищення 
прозорості у державному управлінні за рахунок використання блокчейну 
в організації різноманітних голосувань, референдумів, підписанні петицій. 
Команда E-Vox у 2016 році встановила систему голосування у мерії міста Балта 
(Одеська область), завдяки якій депутати міськради змогли голосувати зі своїх 
телефонів, залишаючи записи в блокчейні. 

Якщо звертати увагу на перестороги використання блокчейну 
у голосуваннях на виборах, то їх також чимало. По-перше, викликає 
занепокоєння нестабільність системи генерації хешів. Для проведення 
голосувань у великих країнах може не вистачити потужностей майнерів. По-
друге, існують побоювання, що власники потужних обчислювальних центрів 
зможуть впливати на хід голосувань, а отже й на їхні результати. По-третє, хоч 
блокчейн і забезпечує безпеку проведення виборів, але система не відповідає 
за безпеку самих онлайн-виборців, адже вони можуть голосувати з пристроїв, 
що вже заражені вірусами чи програмами, які збирають дані про їхні активності. 
У такому випадку порушується таємниця голосування. Але ці перестороги 
видаються такими, що можливо подолати, тому вибори на блокчейні – справа 
вже завтрашнього дня. 

 
Олександр Кіхно, 

старший науковий співробітник 
сектору історії східної філософії 

Інституту філософії НАН України (м. Київ) 
https://orcid.org/0000-0001-7329-3332 
 

ПРОБЛЕМА СТРУКТУРИ І БЕЗСМЕРТЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ 
У ФІЛОСОФІЇ ШРІ АУРОБІНДО ГХОША 

 
Індійський філософ Шрі Ауробіндо запропонував оригінальну філософію 

тотальної трансформації людської особистості як на ментальному так і на 
фізичному рівнях. Для осягнення суті цього вчення треба звернутись до питання 
структурації самого об’єкту трансформаційної роботи, тобто власне людської 
особи. Ауробіндо виходить з доволі звичного для йогічних традицій уявлення 
про існування у Всесвіті єдиної Загальної Свідомості, Брахмана, який має різні 
поверхи і обіймає, пронизує свідомості не лише людей, але і всіх живих істот.  

Одним з головних історіософських концептуалів, запропонованих Шрі 
Ауробіндо та пізніше розвинутих його послідовником Сатпремом, була ідея 
про втрату у післяведичні часи первісної єдності Брахмана і Всесвіту, Духа 
і Матерії. Мислителі не пропонують пояснень причин цього феномену і це при  
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тому що вся філософія Шрі Ауробіндо ґрунтується на його постійному ідейному 
запереченні. 

Теоретична і практична філософія Ауробіндо присвячена вирішенню 
проблеми дуалізму Єдиного і Множинності, Духа і Матерії, Бога (Брахмана) 
і Всесвіту як ці стосунки складалися в контексті історії. Його учень Сатпрем 
звертається до Упанішад, описуючи відносно раннє індійське сприйняття 
всеприсутності Брахмана, Бога. «Все – це безсмертний Брахман і немає нічого 
іншого. Брахман перед нами, Брахман – позаду нас і на півдні від нас і на 
півночі й під нами і над нами і всюди простягається Він, Все, весь цей 
захоплюючий всесвіт – це тільки Брахман» – говорить Мундака Упанішада ІІ, 
12 – Цит. по [Сатпрем 1989: 35]. Сам Сатпрем визначає Брахмана як Дух і в його 
коментарях Він є світом, землею, життям, людьми – не існує нічого поза Ним. 
Сатпрем з торжеством проголошує, що нарешті розділення, дуалізм 
ліквідується раз і назавжди, хоча описує той період існування індійської, а може 
й загальної первісної свідомості, коли розділення взагалі ще не було. 

Але він відмічає, що на практиці, на протязі останніх трьох тисячоліть панує 
погляд, що є істинний Брахман – трансцендентний, непорушний і інший 
Брахман, облудний або другорядний, для означення цієї проміжної (земної, 
матеріальної) дійсності. «Відкинь цей ілюзорний світ» – пропонує Шанкара, 
«Брахман реальний, світ – обман» – говорить Ніраламба Упанішада – Цит. 
По [Сатпрем 1989: 35]. Отже Сатпрем слідом за Ауробіндо постулює 
виникнення світоглядного дуалізму у часі, як і Ауробіндо заперечує можливість 
вирішення його в межах адвайтистської теорії, навіть називає часовий період 
коли цей дуалізм актуалізувався як на Заході так і на Сході – приблизно 
за тисячу років до Нової Ери. 

Ідея духовно-матеріального дуалізму та її подолання актуальна 
для декількох аспектів філософії Ауробіндо. Перш за все це стосується 
практичних аспектів відмінності йоги Ауробіндо (пурна-йоги) від традиційних 
йогічних систем. Традиційні йоги призводять до відчуття висхідної 
(а не низхідної, як в йозі Ауробіндо) сили, сили кундаліні, яка пробуджується 
в районі найнижчої чакри, в основі хребтового ствола і поступово, розкриваючи 
всі центри, досягає верхівки голови. 

Ця практична спрямованість знаходиться у відповідності зі світоглядною 
метою традиційних йог – досягти звільнення свідомості, яка знаходиться 
у полоні тілесності, матерії, шукач у йозі прагне пробитися за межі видимого 
світу і вийти нагору, в спокій або екстаз. Подібна мета, на переконання 
Сатпрема ставиться паралельно й перед релігійними вченнями Заходу. 
Філософія йоги, адвайтизм, неоплатонізм, ідеалізм – все це, з точки зору цієї 
концепції є плодами характерного для Залізного віку Землі дуалістичного 
вибору. Але метою Ауробіндо є не тільки возходження, але й низходження, 
не тільки розшукати вічний спокій і екстаз але й преобразити життя, Матерію 



80 
 

і тілесність. Переживання низхідної сили, вельми відмінне від звичайних 
йогічних переживань – це переживання преображуючої сили.  

Другий концептуал Ауробіндо зв’язаний з загадкою дуалізму є концептуал 
еволюції та деволюції свідомості в процесі розвитку вже не лише практикуючого 
йогу індивіда, а всього Всесвіту, процес руху свідомості, що потрапляє в полон 
до власної вітальної сили і поступово звільнюється від цього полону, процес 
описаний зокрема в «Часі Бога» та інших працях Ауробіндо. Втретє Ауробіндо 
звертається до цієї ж проблеми, коли пропонує оригінальне вирішення загадки 
ведичних Ріші («Таємниця Вед»), мудреців, які ще не були в полоні дуалізму 
свідомості і сили, Духа і Матерії і використовували власну силу 
для преображення Матерії. Щоправда, вони залишались обмеженими 
специфікою індивідуального досвіду, до якого в тих історичних умовах не було 
ніякої можливості залучити колективні зусилля людства. 

Тут варто звернутися і до четвертого концептуалу Ауробіндо наскрізного 
для всієї його творчості, концептуалу поєднання єдиного і множинного, 
індивідуального і загального, який, на переконання мислителя, не може бути 
осягнутим навіть на найвищому ментальному рівні – на рівні Глобального 
Розуму, а лише на рівні Супраментальної Свідомості. Якраз на рівні 
супраменталу, вважає Ауробіндо зникає розділення єдності і множинності, 
протиставлення Духа і Матерії, Свідомості і Сили, Божественного і Людського 
буття. Проблема дуалізму та її вирішення актуальні також для полеміки 
Ауробіндо з концепцією адвайтизму, а також важливі для оцінки 
ауробіндівської концепції сили Агні, яка, на переконання мислителя, пронизує 
всі рівні буття – фізичний, сонячно-астрономічний, атомарний, залишаючись 
при цьому єдиною і неподільною. Таким чином Ауробіндо на різних рівнях 
своєї філософської проблематизації кидає один і той же виклик тому, що 
О.Вейнінгер називав світовою загадкою, або загадкою дуалізму, послідовно 
вирішує одну й ту ж проблему. 

Сатпрем своєрідно характеризує історичний аспект виникнення дуалізму 
і вважає проблему універсальною як для Сходу, так і для Заходу. На його 
переконання, всі релігії світу говорять про це, байдуже, чи йде мова 
про «спасіння» на Заході чи «звільнення», або мукті, на Сході, чи говоримо 
ми про досягнення Раю після єдиного й унікального земного життя чи про 
«закінчення циклу переродження» – в усіх випадках метою є визволення 
не світу, а звільнення від самого цього світу. Дуалізм, що визначає 
екзистенційно значимі практики і Сходу і Заходу, на його переконання, виник 
у часі. Це був, на його думку, час між епохою останніх містерій (Веди, частково 
Упанішади) і появою великих релігій як на Заході так і на Сході. І Сатпрем, 
як і Ауробіндо вважає, що в основі цієї багатотисячолітньої екзистенції лежить 
певна помилка, помилка, очевидно, світоглядна і знову ж таки екзистенційна. 
«Знання, яке не робило цієї нездоланної різниці між Богом і світом, 
приховалося – всі традиції, всі легенди свідчать про це. Конфлікт між Матерією 
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і Духом це створення сьогоднішнього дня і так звані матеріалісти насправді – 
діти, законні чи ні, ідеалістів, спадкоємців духовних вчень і так, часто, часто 
марнотратні сини народжуються у скупих батьків» [Сатпрем 1989: 37]. 

Індивідуальна людська свідомість за йогічною традицією взагалі 
та концепцією Ауробіндо зокрема не є «причиною самої себе», а є своєрідною 
«приймальною станцією» певного діапазону хвиль Загальної Свідомості. Таким 
чином, дуалізм у розумінні Брахмана або Загальної Свідомості архетипово 
породжує дуалізацію всередині людської свідомості, різноманітні опозиції, 
за термінологією Ауробіндо, справжнього і фронтального «Я» людини, Радісної 
Істоти та Людини печалі та інші. Специфікою філософії Ауробіндо і його 
послідовника Сатпрема є те, як вони все ж вирізняють особливість і унікальність 
свідомості окремої людини у цьому потоці універсальних інформаційних 
та чуттєвих хвиль. Особливості самої людини визначають які саме хвилі – 
світоглядні, хвилі смаків або виборів уловлює, сприймає людина, а які залишає 
без уваги. Цей комплекс ідей, на які реагує людина, викликаний її вихованням, 
оточенням, життєвою епохою, нацією, релігією, традиціями – всі ці речі, які 
людина засвоїла з дитинства, роблять вибір за неї. Все це, наприклад, впливає 
на те, що середня людина у наш час бурхливо реагує на модні ритми і музику 
свого покоління і залишається байдужою до улюбленої музики своїх батьків – 
вона не може вийти за межі звичного для неї ритмічного діапазону. 

Стабільність цього утворення і його енергетичних вібрацій, яку людина 
і вважає своїм справжнім «я», Ауробіндо називає фронтальною істотою 
і не вважає його ще справжнім унікальним, монадичним «Я» людини. З точки 
зору реінкарнаційної моделі, яку приймає Ауробіндо, це «я» з його іменем, 
пам’яттю, зовнішніми рисами зникає після смерті як і тіло, а безсмертя 
успадковується вищим «Я», яке отримує нове народження. В новому житті нова 
фронтальна істота може не згадати про перипетії долі попередньої. Але від 
життя до життя вище «Я» людини, яке Ауробіндо називає психічним або душею 
пробивається до усвідомлення своєї безсмертної несхожості на інших, свого 
індивідуального «надзавдання», яке проходить через весь ланцюг життів 
і навіть усвідомлення головної проблеми і перепони, яка ставиться 
і вирішується із життя у життя. Це вище «Я», або психічне проявляється 
в екзистенційно визначальні моменти життя – коли людина переживає кохання, 
творчий або релігійний екстаз, долає смертельну небезпеку або піддається 
смерті в агональній боротьбі. Зростання психічного переживається як зростання 
внутрішньої «вічної дитини», зростання світла, любові або як захват, що часто 
ще притаманний юності. Ауробіндо ще називає це вище «Я» Радісною Істотою 
і протиставляє його «Людині печалі» - плодові схильності людини сприймати 
від Універсальної Свідомості деструктивні ноти і вібрації і піддаватись їм, духу 
войовничої розсудковості, яка прагне приглушити і навіть задушити психічне 
в людині. «Людина печалі» є своєрідною аналогією Юнгіанської тіні, 
породженням темного ядра в людині.  



82 
 

Завданням йоги, або за визначенням Ауробіндо прискореної еволюції, 
є перемога психічного або Радісної Істоти над темною стороною та дуалізмом 
у людинї, очищенням її свідомості і підсвідомості, вільний вибір і мандрівка 
по всьому діапазону інтелектуальних, чуттєвих і фізичних частот, що випромінює 
Універсальна Свідомість. Коли процес просвітлення інтелектуально-ментальної, 
вітальної і фізичної складової людини досягає апогею, настає черга ментальної і 
фізичної трансформації. Вище «Я», з погляду Ауробіндо, завжди інтуїтивно 
усвідомлює своє безсмертя і повне проявлення цього «Я» у земному житті 
передає енергію обоження фізичному тілу, забезпечуючи останньому 
безсмертя.  
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ГУМАНІТАРНА БЕЗПЕКА В КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ВИМІРАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 
Численні виклики, що стоять наразі перед Україною як незалежною 

державою, актуалізували провідну роль феномену безпеки в різноманітних 
вимірах, зокрема, в аспекті потенційних та реальних загроз як особистісній, так 
і національній безпеці. Остання передбачає перш за все захищеність 
національних інтересів України – державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституційного ладу. Окрім того, саме сучасне 
суспільство, з його невизначеністю, проактивністю, динамічністю, множинними 
проблемами та руйнацією усталених способів життя, провокує 
проблематизацію питань захищеності людини в аспекті локальних 
та глобальних вразливостей у взаємозалежному світі.  

Зазначені питання можуть бути розглянуті в руслі становлення нової 
«кризової антропології», яка концептуалізує безпеку у термінах гуманітарних 
криз та навали численних загроз, формуючи нову парадигму безпеки крізь 
призму безпеки людини, її особистісної цінності та значущості. В цьому ракурсі 
проблеми гуманітарної безпеки досліджують В. Горбулін, М. Степико, 
С. Здіорук, Л. Чупрій, А. Іщенко, Л. Сергієнко та ін., у працях яких знаходимо 
розробки теоретико-методологічних засад політики гуманітарної безпеки, стану 
забезпечення прав людини в кризових умовах, визначення основних категорій 
та складників гуманітарної політики. 
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Варто наголосити, що поняття гуманітарної безпеки передовсім 
стосується підстав діяльності по забезпеченню всебічного розвитку особистості 
та стану захищеності її інтересів, актуалізуючи розробку комплексних 
відповідей на виклики сучасності, зосереджуючись саме на людях, а не на 
державах. Також доволі поширеним є так зване «негативне» визначення 
безпеки як відсутності небезпеки та мінімізації загроз, що загострює 
проблематику викликів безпеки та її інституційних суб’єктів, але розглядає 
безпеку доволі спрощено, без урахування перспектив розвитку.  

Серед низки якісно нових загроз сучасного світу та драматичних криз, 
з якими зіткнулась і незалежна Україна, варто виокремити декілька: 
1) екологічні загрози; 2) ризики технізації та інформатизації суспільства, 
зокрема, гуманітарні пастки техносфери; 3) глобалізаційні тенденції, які 
зумовлюють розмивання національної своєрідності та спричинюють економічні 
нерівності і економічну залежність, міграційні проблеми тощо; 4) загрози 
соціально-політичного характеру; 5) виклики пандемії та ін., що загалом 
актуалізували питання ролі національних держав. В цьому аспекті гуманітарна 
безпека є частиною національної безпеки держави, спрямовуючи вектор 
захисту на укріплення прав людини та сприяння людському розвитку. 
Серцевиною гуманітарної безпеки є антропологічні орієнтири у зосередженні 
на проявах людського в людині та суспільстві, що увиразнює питання захисту 
гідності, добробуту, особистої безпеки. Окремий аспект гуманітарної безпеки 
полягає у співвідношенні оборони (в сенсі військових загроз і державної 
безпеки) та розвитку (особистісного і спільнотного), актуалізуючи низку загроз 
«невійськового» типу – екологічних, екзистенційних, економічних, медичних 
тощо.  

Гуманітарна ідентичність нового змісту, представлена на Саміті 
тисячоліття (Millennium Summit) в концептуальних вимірах досяжності «свободи 
від бідності», «свободи від страху» та «свободи майбутніх поколінь 
наслідувати здорове природне середовище», передбачає і відповідне 
розуміння безпеки [Ogata & Sen 2003]. Відтак гуманітарна безпека опікується 
захистом і розширенням життєво важливих для людини прав і свобод, 
горизонти яких виходять далеко за межі лише цінностей виживання. Причому 
варто зазначити, спираючись на висновки комісії з гуманітарної безпеки 
під керівництвом Садако Огати та Амартії Сена, це не лише зовнішні питання 
захисту від загроз, а й питання морального ґатунку в сенсі розширення 
та розподілення людської відповідальності, надання людям можливості 
формувати особисту відповідальність за власне життя, розробляючи інтегровані 
політики, зосереджені на виживанні, добробуті та гідності людини, особливо 
в конфліктних та постконфліктних умовах [Ogata & Sen 2003]. 

Гуманітарна безпека доволі часто стає свого роду інтелектуальною 
провокацією та моральною дилемою, коли в безпеці перетинаються як потужна 
інтелектуальна ідея національного будівництва, так і маніпулятивний 
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політичний інструмент. Зокрема, коли гуманітарні причини використовуються 
з метою виправдання військових втручань, значно увиразнюються питання 
співвідношення гуманітарної безпеки з державною незалежністю.  

В контексті трансформації загроз сучасного світу, активізації політики 
ідентичності як задоволення потреби в гідності та значення державної 
суб’єктності розглядає безпекові питання Ф. Фукуяма, на думку якого прагнення 
власної безпеки може спричинити активні дії щодо упередження небезпеки 
з боку інших суб’єктів. Значення державності посилюється з появою загроз 
з боку слабких держав, що відповідно актуалізує питання незалежності 
та спроможності витримати тягар незалежності, актуалізуючи внутрішні ресурси 
самостійного державного будівництва [Фукуяма 2006; Фукуяма 2020]. 

Філософські колізії безпеки розглядає З. Бауман, вказуючи 
на взаємозв’язок безпеки і свободи, соціального контролю та дерегуляції 
політичних і соціально-економічних відносин. Здійснюючи обмін свободи 
на безпеку, чи безпеки на свободу, людина завжди буде знаходитись в ситуації 
втрат і неоднозначних наслідків: «свобода, пов’язана з небезпеками, може 
породити не менше нещасть, ніж безпека без свободи. Компроміс між ними, 
оскільки він неминуче тягне за собою певні жертви, також не дає гарантії щастя. 
Людям потрібні як свобода, так і безпека, і принесення в жертву того чи іншого 
викликає страждання» [Бауман 2005: 57]. Відтак, згідно з думкою З. Баумана, 
незалежно від міри співвідношення свободи та безпеки завжди буде 
залишатись певне невдоволення, а ознакою постмодерності стає стан 
«неспроможності пристосуватись», коли ціною свободи постає небезпека, 
незахищеність та невпевненість, що й актуалізує особистісний вимір 
відповідальності за власний вибір. 

Таким чином, феномен гуманітарної безпеки розкриває антропологічні, 
моральні, політичні, правові основи формування сучасного дискурсу безпеки, 
адвокатуючи імперативне право кожної людини на врахування її інтересів, 
цінностей і особистісних перспектив. Це право передбачає розподілену 
відповідальність та розуміння стану забезпечення фізичного та психічного 
здоров’я, можливості вільної самоідентифікації та наявності умов для розвитку 
і саморозвитку. Важливим аспектом даної проблеми є питання суб’єктності, 
причому як особистісної, так і державної, що актуалізує питання зовнішніх 
та внутрішніх чинників створення оптимального підґрунтя для розвитку 
та самореалізації людини, та державної незалежності, що легітимізує ідею 
утвердження політичної суб’єктності українського народу. Саме крізь 
гуманітарну площину безпекових питань особливо виразно проглядають 
феномени незалежності та ідентичності людини, функціонування яких в реаліях 
сучасної України загострюється ракурсами зіткнення різноманітних «змістів» 
ідентичності – радянської, свідомо-української, демократичної, 
посттоталітарної, постколоніальної тощо. Відтак увиразнюється проблематика 
можливостей та шляхів досягнення стану захищеності як окремої особистості, 
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так і родини, етносу та нації тощо, їх культурної специфіки та обраного способу 
життя. 
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СОЦІАЛЬНА ЕНТЕЛЕХІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Поняття ентелехії, в першу чергу, має онтологічний статус і вказує 

на іманентну основу, потенцію, можність відбутися і бути. Для соціальної 
метафізики поняття має евристичний потенціал і задає простір міркувань щодо 
основи суспільств. Без застережень можна сказати, що основою сучасних 
суспільств постають соціальні інститути як системи рамкових нормативних 
відносин. Інститути еволюціонують від унітарних релігійних форм до 
спеціалізованих форм у сучасних плюралістичних суспільствах. Яскравим 
втіленням постає національна держава як проєкт Першого модерну. 
Національно-державні інституції володіють монополією на освіту, мову, історію, 
владу, здійснюють контроль за обмеженою територією, займаються питаннями 
міжнародного визнання і дипломатії, втілюють правовий суверенітет 
і забезпечують соціальний захист. Інститути � це соціальна ентелехія модерних 
суспільств, але суспільств, які екстенсивні і зберігають свій status-quo. 
Основними інструментами постають символічне виробництво (ідеологія) 
і політика розрізнення (реститутивне право). Інструменти забезпечують 
відтворення умов соціальної рівноваги і порядку, вказують на гегемонію 
державних інститутів та її ідеологічних апаратів. Сертифікація, акредитація, 
індексація характеризують не лише сучасну наукову діяльність, а й простір 
соціальної дії. Це критична заувага. Але інститути також мають потенцію 
інвестувати ресурси в критичні технології і здійснювати інноваційні 
прориви.  
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Аналіз сучасних соціальних практик показує, що освіта, робота, дозвілля, 
інформація порушують гегемонію національних рамок і тієї логіки, яка була 
покладена в основу правил і норм. У глобалізаційних процесах національна 
держава втрачає виняткове право диктувати правила відповідності 
і раціональної поведінки із прогнозованими наслідками. Соціальні інститути 
поступаються організаціям, які керуються логікою зміни правил і йдуть в ногу 
із транснаціоналізацією. За цим стоїть прозора трансформація національного 
права, прагматична участь в асоціаціях, висока мобільність капіталу. Можна 
стверджувати, що в такому трактуванні інститути як соціальна ентелехія 
трансформуючись втрачають свою нормативність і набувають ігрового 
характеру із відкритим результатом. 
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ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: 
МЕТОДИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

 
Дані тези є коментарем до трактату «Шлях становлення української 

ідентичності», який було видано автором спільно з відомим українським 
істориком Ярославом Грицаком минулого року. Метою цього коментаря є опис 
методико-філософського підходу, задіяного у трактаті. А саме, філософське 
обґрунтування «принципу» ідентичності, який висуває Я. Грицак у своїх 
історичних дослідженнях. Водночас, зважаючи на стислий обсяг, нинішній 
коментар має обмежитися виключно філософськими дескрипціями, і лишити 
поза розглядом історичні дані викладені у трактаті.  

Почати слід з загострення уваги до самої проблематики ідентичності. 
Чи можемо ми визначити, що таке ідентичність? Більше того, чи є ця тема 
актуальною у сьогоднішньому світі? Думки з цього приводу розходяться. 
Так сучасний французький філософ Франсуа Жульєн впроваджує поняття 
культурного ресурсу, і стверджує, що концепт культурної ідентичності геть 
втратив чинність у сучасному світі [Jullien 2017]. Адже сутність культури полягає 
у постійних змінах, а відтак ідея ідентичності є ілюзією, яка слугувала 
політичним цілям у минулому, а сьогодні перебуває на озброєнні хіба 
що у правих популістів, які останнім часом заявляють про себе на політичному 
ландшафті сучасної Європи. Вони наполягають на визначенні ідентичності 
як чогось сталого – еталону до якого слід прагнути, і якому відповідати. 
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Ми ж маємо говорити про звичаї, традиції, дискурсивні практики, але облишити 
проблематику ідентичності як застарілу і навіть небезпечну. 

Треба віддати належне міркуванням пана Жульєна, самоусвідомлення 
окремої людини змінюється впродовж життя, так само змінним 
є самоусвідомлення ширших спільнот впродовж історії. Пан Грицак враховує 
цей момент, і вдаючись до проблематики ідентичності висуває наступну тезу: 
«мистецтво ідентичності… полягає в спроможності змінюватися 
і розвиватися, аби залишатися собою» [Грицак & Комаров 2021: 30]. 
Ця складна теза потребує філософського обґрунтування, адже передбачає 
подвійну диспозицію в умовах принципової єдності, тобто стверджує сталість 
і мінливість ідентичності, і то одночасно. Самі зміни, що не скріплені 
засадничою єдністю наражаються на ризик втрати самореферентності, а отже 
ідентичність має передбачати щось мінливе і, водночас, щось незмінне. 

Для розв’язання цієї проблеми видається доречним вдатися 
до феноменологічного філософського підходу, яскравими представниками 
якого були Едмунд Гусерль, Карл Ясперс, Мартин Гайдеґер тощо. Досліджуючи 
людське пізнання шляхом аналітики самосвідомості, феноменологія наголошує 
на її автономних царинах, одна з яких є предметним змістом свідомості, а інша 
скерованістю до предмета. Так в питанні суб’єктивного самовизначення, 
предметний зміст може змінюватись у ході рефлексивних актів, тоді як сама 
суб’єктивна усталеність наче крокує поряд, зберігаючи самототожність актора 
пізнання. В роботі «Психологія світоглядів» цю подвійну диспозиційність 
самосвідомості Карл Ясперс визначає через поняття картини світу 
і установки, двох автономних царин, одна з яких відповідає за змістовну, 
а інша за процесуальну складову цілості людського світогляду [Jaspers 1971]. 
Відтак змістовні самовизначення можуть докорінно змінюватись без втрати 
людиною «самої себе», адже єдність забезпечена процесуальною складовою, 
яка сама не є змістом (а є скерованістю до нього). Картина світу є плинною, 
однак установка на предмет зберігає зв’язок плинних змістів, а відтак 
ідентифікує предметні визначення, що повністю або частково втратили 
чинність, як «своє власне» в межах того самого світогляду. Говорячи грубо, 
відмінне від самого себе «я» інтегрує власну відмінність у структуру своєї 
поточної наявності. Ця проблематика аналізується найвиразніше у феномені 
екзистенціального розуміння часу, розглянути який докладніше ми не зможемо 
в межах цього короткого коментаря.  

Нам важливо підкреслити, що можливості установки і картини світу 
є взаємозалежними, адже останні є опосередкуваннями однієї цілості. Всяка 
картина світу вичерпується, рано чи пізно наражається на межу свого 
актуального горизонту, а отже потребує перегляду. Перегляд може відбутися 
за рахунок інтенсифікації сил установки, до якої висуваються нові вимоги. 
Виявлення границі власної картини світу, мотивує до пошуку нових підходів 
осягнення дійсності, яке відбувається за рахунок установки. Зважаючи на те, 
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що установка не є предметним змістом, і лежить наче «поза» поточним світом 
буденних очевидностей, безпосередній доступ до неї переживається 
як гранична ситуація. А світоглядна криза (тобто вичерпання актуальної картини 
світу), слугує поштовхом до самопізнання. До виявлення власних неочевидних 
пізнавальних можливостей. З такої точки зору розвиток, зміна картин світу 
через їх вичерпання в межах актуального горизонту, є апеляцією до установки, 
а відтак опануванням цілого. Цілого як взаємообумовленості установки 
і картини світу – єдності двох автономних царин. 

Повертаючись до принципу, який пропонує пан Грицак: «мистецтво 
ідентичності… полягає в спроможності змінюватися і розвиватися, 
аби залишатися собою» [Грицак & Комаров 2021: 30], але з огляду на викладене 
вище, ми бачимо, що ця теза цілком відповідає феноменологічній диспозиції, 
яку обґрунтовували філософи феноменологічного спрямування (залишимо без 
детального розгляду, що в даному випадку означає поняття «мистецтво», 
очевидно, що йдеться про вправність орієнтацій в межах означеного предмета).  

Говорячи про одночасну сталість і мінливість ідентичності, 
ми стверджуємо, що йдеться про мінливість картин світу, і саме їх подолання 
відкриває доступ до установки, а відтак до приросту спроможності цілого – 
самоствердження і самопізнання. Єдність мінливих змістів, має бути 
гарантована зв’язком, який не є іманентним їх плинному характеру.  

Проінтерпретоване так поняття ідентичності, певною мірю, знаходить 
порозуміння і з міркуваннями вже згаданого Ф. Жульєна [Jullien 2017], адже 
безмовно включає розвиток і зміни, як свій конститутивний елемент. Однак, 
без урахування елементу беззмістовної сталості (установки), неясним залишається 
імпліцитний зв’язок змістовного ресурсу, на якому наполягає пан Жульєн.  

Даним підходом ми охоплюємо як самовизначення окремої людини, 
так і самоідентифікацію ширших спільнот, яка є наслідком комунікативної 
практики. 

Питання полягає в тому, чи знаходить даний виклад свою застосовну 
значущість у спробі описати становлення української ідентичності. У трактаті ми 
враховували описану феноменологічну диспозицію, аби охопити становлення 
ідентичності у сталості її процесуального і мінливості змістовного характеру. 
А наскільки нам це вдалося, мають судити читачі і критики.  
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ДИНАМІКА СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС ВЗАЄМНОГО НАВЧАННЯ 

 ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЇ 
 

Сучасні дискусії про «повернення релігії», «теологічний поворот» 
і постсекулярність виводять відносини теології та філософії за межі 
філософських, теологічних і релігієзнавчих досліджень і загострюють питання 
про роль релігії в політичній, економічній і соціальній сферах. 

Специфіка нового етапу розвитку суспільства полягає в тому, що колишній 
поділ на секулярне і сакральне якісно змінюється, оскільки відбуваються значні 
зміни в характері як світської, так і релігійної культури. Нова реальність 
постсекулярного як феномен посткласичного світу проникає в сферу світського 
і релігійного, проблематизуючи їх розрізнення. 

Постсекулярне повернення до релігійності, багато в чому обумовлене 
подоланням класичної метафізики з її абсолютною істинністю описів буття, 
дозволяє говорити про «звільнення метафори» (Дж. Ваттімо). У філософській 
мові все частіше використовується міфологічно-релігійна термінологія, 
що від початку була формою діалогу між поезією і філософією. Сучасні автори 
все частіше говорять про Бога не в категоріях Абсолюту, Першооснови або 
Всемогутності, а в категоріях Прекрасного (теоестетика Ганса Урса фон 
Бальтазара, Дж. П. Мануссакіса, Д. Б. Харта, богослов’я краси О. Клемана, 
теопоетика Дж. Капуто тощо).  

Для України, яка за часів незалежності пережила надзвичайне релігійне 
відродження, виразніше, ніж у будь-якому іншому пострадянському суспільстві, 
наразі необхідні інструменти для взаємодії релігії та держави. 
З інституціоналізацією України як секулярної конституційної держави, 
заснованої на подвійному принципі «не впроваджувати релігію» та «вільно 
сповідувати релігію», почало зникати саме розрізнення «церкви» та «секти», 
«національної конфесії» та «релігійних меншин», «традиційних» та «іноземних» 
релігій. Як наслідок, усі релігійні спільноти в Україні перетворилися 
на деномінації (як їх розуміє Хосе Казанова: добровільні релігійні спільноти, 
до яких я належу і членом яких мене визнають інші). Фактично Україна 
є країною, яка відійшла від європейської моделі національної церкви (або двох 
національних церков) та релігійних меншин або «сект» і наблизилася 
до американської моделі релігійного деноміналізму [Казанова 2017: 9-10]. 
Релігійні деномінації, за визначенням, мають різні форми та устрої; моя власна 
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деномінація є лише однією з-поміж багатьох інших. Йдеться про систему 
взаємного визнання суспільних груп без їхнього визнання чи регулювання 
з боку держави. Тож постає питання: яким чином релігійні деномінації можуть 
висловлювати свою позицію у секуляризованому оточенні та чи мають вони 
таке право?  

Дуже часто ми бачимо, що світськість сучасної держави має свої межі 
і що поділ політики і релігії не настільки повний, як передбачається тезою 
про секуляризацію. У багатьох європейських країнах та чи інша релігійна 
деномінація користується юридичними або політичними привілеями, навіть 
якщо держава і суспільство розглядаються як світські. Прикладами можуть 
слугувати Католицька Церква в Італії, Лютеранська Церква в Швеції і Церква 
Англії у Великобританії.  

З цієї причини деякі дослідники зосереджують увагу не на поділі, 
а, навпаки, на присутності релігії в політиці. Так, наприклад, Марсель Гоше 
вказує на те, що секулярний соціально-політичний порядок виявляє не тільки 
відділення від релігії, але також і трансформацію релігійних структур, 
які продовжують впливати на сучасне світорозуміння: «Сучасне (модерне) 
суспільство – це не суспільство без релігії, але таке суспільство, головне 
саморозуміння якого пов'язане з засвоєнням ним релігійної функції» [Gauchet 
1998: 41].  

У книзі «Після Бога» Марк Тейлор пише, що «релігія і секуляризм не 
протилежні одна одному, навпаки, західний секуляризм є релігійним 
феноменом» [Taylor 2007: 132]. Бажаючи уникнути бінарної опозиції 
«релігійного» і «секулярного», автор включає феномени першого і другого 
в єдиний простір, званий ним «мережевою культурною системою». Об’єднуючи 
поняття «релігійного» і «секулярного» в єдиний смисловий простір, теоретики 
постмодернізму говорять про те, що секуляризація повинна розумітися як 
власне релігійний процес, свого роду перехідний етап в еволюції релігії, який 
трансформує інституційну форму «державної релігії» в «номадичну» модель 
«постхристиянської релігійності». 

Юрген Габермас і частково Джон Ролз проблематизували постсекулярне 
в нормативному сенсі, як розуміння ролі кожного члена постсекулярного 
суспільства в справі «цивілізованого поводження громадян один з одним» 
в умовах безпрецедентної різноманітності культур і релігійних світоглядів. 
Пропонуючи концепцію постсекулярного суспільства, Юрген Габермас зазначає, 
що секуляризація як індивідуалізація релігії і функціональна диференціація 
соціальних підсистем (держава, економіка, наука, освіта тощо), тобто звуження 
функцій релігії в суспільстві, є незаперечним фактом. 

Але оскільки прогноз про зникнення релігії не справдився, то термін 
«постсекулярне» позначає ситуацію релігійного відродження в 
секуляризованому соціальному середовищі. З точки зору Ю. Габермаса, яку він 
розвиває у своїй книзі «Між натуралізмом і релігією» [Хабермас, 2011], 
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інтелектуальний клімат постсекулярної епохи характеризується двома 
протилежними тенденціями: поширенням натуралістичних світоглядів 
і зростаючим політичним впливом релігійних ортодоксів. Отже, постсекулярне 
суспільство – це світське за своєю суттю суспільство, яке сприймає 
існування релігійних громад в його межах і пристосовується до їх 
впливовості.  

У постсекулярному суспільстві повинно забезпечуватися право всіх 
громадян на участь у публічній дискусії, незалежно від типу їх світогляду. 
І прагнення до діалогу має бути обопільним: релігійні громади не повинні 
ізолювати себе від інших громадян, барикадуючись строгими приписами свого 
віросповідання. Всі громадяни постсекулярного суспільства повинні сприймати 
один одного як рівноправних членів єдиного політичного співтовариства, 
не втрачаючи при цьому власну культурно-світоглядну ідентичність [Хабермас 
2008: 2]. Постсекулярне означає певну асиміляцію релігійної і секулярної 
суспільної свідомості, передбачає політичне співробітництво між віруючими 
і невіруючими громадянами, сприяє тому, що держава враховує всі, включно 
з релігійними, обґрунтування громадянської солідарності і легітимності влади 
[Хабермас 2006: 46-47]. 

Коли ми говоримо про кінець метафізики і метанаративів, то це також 
означає, що свої підстави втратила не тільки релігія, але і атеїзм. Адже 
аргументація атеїзму зазвичай апелює до двох метанаративів – сцієнтистського, 
тобто віра неспроможна, оскільки не піддається конкретному науковому 
виміру, або до історицистського, тобто релігія суть відображення духовного 
досвіду на ранній стадії розвитку людського суспільства. У ситуації завершення 
метафізики жодна метанарація не є центральною або провідною; отже, жоден 
метанаратив не може нав’язувати свої твердження, єдиною можливістю 
і формою поширення тих чи інших переконань стає діалог. В таких умовах 
філософії слід визнати себе частиною того ж історичного процесу, який сприяє 
поверненню релігії, і вона повинна осягнути його внутрішні принципи з тим, 
щоб критично оцінити його результати. Релігія ж повинна відмовитися від ілюзії 
щодо можливості відновлення релігійної етики на природних підставах. Замість 
цього їй слід уважніше поставитися до потенційних можливостей діалогу 
[Кузнецова 2020]. 

Чи повинні наука і пов’язана з нею аргументація і риторика стояти 
в публічних дискусіях вище релігійної аргументації і риторики? Тут можливі 
як мінімум дві відповіді, одну з яких можна назвати модерною, а другу – 
умовно «постмодерністською» (навряд чи автори, що розглядаються, 
погодилися би з такою класифікацією, враховуючи неоднозначне ставлення 
до постмодернізму). 

Модерна стратегія полягає в прагненні зберегти за наукою пріоритетний 
епістемологічний статус, тобто статус загальнодоступної універсальної мови, 
якою повинна проходити будь-яка публічна дискусія. Релігія як менш статусна 
з епістемологічної точки зору метафізична доктрина повинна пройти через 
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обов’язкову процедуру перекладу своїх висловлювань на загальнодоступну 
мову секулярної-наукової раціональності, в цьому випадку вона зможе 
розраховувати на уважне ставлення до своїх когнітивних змістів. 

«Постмодерністська» стратегія, в свою чергу, полягає в принциповому 
епістемологічному зрівнянні будь-яких метафізичних доктрин, принаймні 
в їх проекції на суспільно-політичні дискусії. У цьому сенсі наукова і релігійна 
картини світу виявляються лише різними, але однаково можливими мовами 
опису і – що особливо важливо – в рівній мірі зрозумілими і доступними 
для будь-якого громадянина незалежно від того, чи є він віруючим 
або ж атеїстом/агностиком. 

Потенційна сила дискурсу робить релігійну мову серйозним кандидатом 
для можливих істиннісних змістів стосовно відповідних політичних питань. 
Однак базовий епістемологічний поділ як і раніше зберігається. Таким чином, 
коли справа доходить до офіційної мови держави, всі релігійні відсилання 
повинні бути перекладені універсальною секулярною мовою.  

Релігійні традиції являють собою ресурси смислів, що є особливо цінними 
при артикулюванні моральних інтуїцій. Вирази такого роду можна перекладати 
на світську мову і використовувати в аргументації. Можливе допущення 
релігійних суджень у публічний дискурс і без «перекладу». Релігійним 
громадянам має бути дозволено висловлювати і обґрунтовувати їх погляди 
релігійною мовою, якщо «секулярного перекладу» для них вони не можуть 
знайти» [Хабермас, 2006: 8]. Але це дозволено лише на рівні неформальної 
публічної сфери, де формується суспільна думка. Розділення держави і церкви 
означає, що в інституціолізовані процеси обговорення на рівні парламенту 
і судів допускаються лише «перекладені», тобто секулярні висловлювання. 
Тим не менш, принцип діалогу секулярних і релігійних громадян, висловлений 
Ю. Габермасом і Й. Ратцінґером, дозволяє релігійним громадянам увійти 
у публічний дискурс на рівних правах з іншими, висловити у процесі публічного 
обговорення свої вимоги і пропозиції. На нашу думку, така позиція є більш 
ліберальною, ніж позиція класичного секуляризму. 

Ми підтримуємо думку Джанні Ваттімо, який вважає, що герменевтична 
перспектива, створена Мартіном Гайдеґґером і Хансом Георгом Гадамером, 
відкриває дорогу до розуміння міжкультурного діалогу як постійного процесу, 
який не має меж. У той же час, він пропонує переглянуту версію 
герменевтичного підходу до діалогу, що базується на сучасному досвіді 
радикальної інакшості культур, що відрізняються від західної. Герменевтична 
підстава часто розглядається як така, що задає співіснування тотожності 
і радикальної інакшості, завдяки фінальному горизонту Буття. У подібній 
перспективі початковий досвід радикальної інакшості повинен бути в кінцевому 
підсумку трансформований в єдність, що ідентифікується з явленістю Буття. 
Подібна інтерпретація відкидається Дж. Ваттімо як спрощена і ігноруюча 
той факт, що «сама по собі герменевтика є форма усунення Буття в епоху 
завершення метафізики» [Vattimo, 1991]. Якщо так, то діалог з іншими 
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культурами не має фінальної точки віднесеності, але швидше повинен 
розглядатися як «будівельний майданчик» слідів і залишків. 
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HISTORY VS STORY: 
ДОСТУПНІСТЬ МИНУЛОГО ТА МАЙБУТНЬОГО 

 
На початку ХХ століття відбулась зміна парадигми розуміння історії. 

Лінійна модель тлумачення історії була критично переосмислена і на то місць 
обґрунтована теорія історичної типології культур. У даній парадигмі історія 
розглядалась як взаємозв’язок культури і цивілізації. І на думку О. Шпенглера, 
історію культури варто розглядати як сукупність послідовно виникаючих 
локальних культур [Шпенглер 1993]. Проте А. Тойнбі стверджував, що всесвітня 
історія – це сукупність історій локальних, самостійних цивілізацій [Тойнби 1990]. 
Відтак, критичне перосмислення лінійного, стадійного підходу щодо 
тлумачення спрямованності історичного процесу, дав можливість обґрунтувати 
теорію історичного розвитку культури. Відповідно до цієї теорії, існує 
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нескінченна кількість самостійно існуючих унікальних культур. Це, у свою чергу, 
збагачує ціннісні надбання людства в цілому, шляхом того, що кожен народ, 
нація, маючи свій індивідуальний, особливий вигляд, робить внесок у розвиток 
культури людства.  

Але почоток ХХІ ст. вносить свої суттєві корективи у розуміння 
спрямованності і розуміння історичного процесу. Ніколи, а ні минуле, 
а ні майбутнє не було так близько до сьогодення. Це пов’язано, перш за все, 
зі стрімким розвитком техніки і технологій і їх ролі у житті не тільки 
для суспільства в цілому, а й для кожної людини зокрема. І пандемія Covid-19 
прискорила ці процеси, адже людство майже всі сфери своєї життєдіяльності 
перенесло в режим online. Тому на сучасному етапі цивілізаційного поступу 
варто говорити про нове співвідношення, а саме культури і техніки. В.Кутирьов 
стверджує, що сучасне протистояння культури і техніки є глобальною 
проблемою ХХІ ст. джерелом кризи культури є те, що вона активно 
перетворюється на технологію [Кутырев 2015]. 

Сьогодні історію можна тлумачити: як науку, як процес, як світогляд 
і як ідеологію. Історія як наука – це дослідження минулого суспільства, метою 
якого є розуміння сучасності. Історія як процес – це дієвий, «живий», насичений 
«силами» і здатностями людей зв’язок минулого, теперішнього та майбутнього. 
Історія як світогляд – це відношення людини до тих чи інших історичних подій 
як на основі об’єктивних даних, так і суб’єктивного досвіду, переживань, 
що дозволяє людині робити власні узагальнення та вибір. Історія як ідеологія – 
це відповідний вплив та маніпуляція масовою свідомістю. При цьому історичні 
факти інтерпретуються відповідно до політичного режиму та поглядів влади 
на історію. Саме два останніх підходи щодо тлумачення історії «змішують» 
як фарби history (науку, об’єктивний процес) i story (індивідуальну історію життя).  

Технологізація усіх сфер життєдіяльності суспільства сприяє тому, 
що сучасні історичні події відбуваються у нас на очах, де все людство не тільки 
спостерігає за змінами, а й ніби стає свідком і співучасником. А ні історики, 
політичні діячи, а ні пересічна людина не встигає оцінити та осмислити процеси, 
які відбуваються у режимі реального часу. Так, наприклад, на початку 2021 року 
всі спостерігали за штурмом Капітолію у США, де завдяки тому що ці події 
відбувались в прямому етері вдалося не тільки встановити всіх причетних 
до цих подій, а й притягти їх до відповідальності. Віртуальна боротьба, 
яка велась на телеекранах, у соціальних мережах – переросла у реальне 
протистояння. І відповідальна політика мережі Twitter видалила аккаунт 
45 Президента США. Судовий процес між тодішнім Президентом Сполучених 
Штатів – Д. Трампом і компанією Twitter стосовно його закликів щодо 
невизнання результатів президенських виборів 2020 року триває й до тепер. 
Отже, соціальні мережі на сьогодні постають не тільки полем спілкування між 
людьми, а й також відповідним наймасштабним засобом впливу на масову 
свідомість. 



95 
 

Технологізація сприяла розвиткові різноманітних історичних проєктів 
на платформі YouTube, що дало нечувану раніше можливість безпосередньо 
долучатись до історії. Наприклад, це проєкти: «Історія без міфів», канал «імені 
Т.Г.Шевченка», «Розсекречена історія», «Історія про», «Історія для дорослих» 
тощо, у яких не просто тлумачать історичні події й постаті лише одним 
істориком, а дискусійно; цифровізація архівних документів, та розсекречення 
багатьох сторінок історії дозволяє не тільки обраним «торкатися» до історії, 
а й пересічним людям, тим – хто цікавиться історією. 

Отже, сучасний цивілізаційний поступ дає можливість людям не тільки 
досліджувати минуле, а й перебувати самим у стихії подій. Минуле й майбутнє 
стало занадто близьким до теперішнього, що значно прискорює час, чому 
сприяли значні зрушення у розвитку техніки і технологій.  
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ВІД ДЕТРОНІЗАЦІЇ ІСТИНИ ДО ПОСТПРАВДИ 

 
Термін «постправда» зробив за останніх кілька років блискучу кар’єру. 

З 2016 року, коли редактори Оксфордського словника визнали його словом 
року, проблема постправди викликає винятковий інтерес та не покидає 
риторику медіа-політичного простору. Причиною стало збільшення приблизно 
на 2000% використання цього терміну порівняно з попередніми роками. 
Все частіше вона також стає об’єктом наукових досліджень. Вище згаданий 
Оксфордський словник так визначає її дефініцію: «політичні дії та мислення, 
при яких об'єктивні факти є менш впливовими у формуванні громадської 
думки, ніж заклики до емоцій і особистих переконань» [Word 2016]. 
Н. М. Ростова у своїй статті «Філософська аналітика ідей постправди» виділяє 
кілька акцентів у визначенні слова «постправда» [Ростова 2018: 1]. 

В одному випадку йдеться про домінування емоцій над фактами. 
Цей аспект підкреслює вище згадана дефініція сформована авторами 
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Оксфордського словника. Домінація емоцій є наслідком кризи раціональності 
в постмодерній культурі. Це в свою чергу результат ідейних процесів, 
які останні півтора століття визначають напрям західної філософії та культури, 
що є основним предметом цього дослідження. 

В іншому – про стирання кордонів між правдою і вигадкою і про стан 
самообману, в якому живуть людина і ціле суспільство. Американсько-
сербський журналіст і драматург Стів Тезіч в своєму есе, написаному 
ще в 1992 році аналізує риторичну стратегію американців: «Ми, як вільні люди, 
добровільно вирішили, що хочемо жити у постправдивому світі» [Tesich 1992]. 
Говориться тут про загальну поведінку, яка послаблює зміст правди – 
про колективне небажання протистояти реальності. 

У третьому випадку мова йде про проблему дезінформації. Сучасні ЗМІ 
маніпулюють інформацією таким чином, що вона вводить в оману одержувача 
інформації. Схоже, що це все більш поширена практика [Wala 2015]. 

У четвертому – про цифрову епоху, яка задає нелюдську швидкість 
чергування подій, в якій неможливо встигнути відрізнити правду від брехні. 
Парадоксально, цифрова революція, що дала безмежний доступ до інформації 
кожному користувачу інтернету не посприяла масовому поширенню знань 
та правди, але створила інформаційний хаос, в якому людина втрачає відчуття 
реальності. 

У п'ятому – про «інформаційні пузирі», в яких кожен з нас знаходиться 
на зразок в'язня камери віртуального ув'язнення. Елі Парісієр в своїй публікації 
на тему так званих «фільтруючих бульбашок» (анг. filter bubbles) стверджує, 
що сучасна людина, яка в основному черпає інформацію з соціальних мереж 
попадає в закриті анклави, в яких люди схожих поглядів проводять з собою час, 
майже без контакту з людьми інших переконань. Це є джерелом так званої 
«помилки конфірмації» (анг. confirmation bias), що можна визначити 
як тенденцію інтерпретувати будь які факти чи інформацію, як підтвердження 
власних вірувань чи теорій [Czapliński 2017]. 

Ціллю нашого дослідження є прослідкувати шлях від зміни погляду 
на концепцію істини, яка відбулась під впливом спроб виключення метафізики 
з філософського дискурсу і пошуками нової концепції, яка би порвала 
з класичною та християнською традицією і створила зовсім нову систему 
поглядів на питання істини. 

Феномен постправди свідчить про вже існуючу глибоку кризу західної 
цивілізації, фактор, який поглиблює цю кризу і водночас є її наслідком. 
Цей фактор спричиняє ерозію раціонального мислення і разом з тим позбавляє 
поведінку людей раціональних основ, нівелює значення фактів та робить емоції 
мотором людських дій. Релятивістський вимір постправди розмиває категорії, 
важливі для європейської культури: чіткий дихотомічний поділ на добро і зло, 
красу і потворність, правду і брехню, свободу і поневолення, закон 
і беззаконня. Сприяє тому, що світ стає для нас менш зрозумілим, отже і менш 
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безпечним. Поступово приводить до збою у функціонуванні існуючих структур, 
світу цінностей [Radzik 2018: 61]. 
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АВТОНОМІЯ СУБ’ЄКТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:НАСТАНОВИ 
МОРАЛІ ТА РЕАЛІЇ ЕТОСУ В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ «ВІДКРИТОЇ НАУКИ» 

 
Поняття автономії людини як суб’єкта певної діяльності має безпосереднє 

відношення до теми незалежності та виступає одним із найважливіших векторів 
історичного розвитку. Зокрема, останніми роками з особливою гостротою 
постає проблема забезпечення автономії учасників освітнього та дослідного 
процесу в університетах України. Як зазначав один із провідних мислителів 
ХХ ст. у галузі педагогіки та філософії освіти П. Фрейре, сучасна вища школа має 
повністю усвідомлювати самоцінність особистості студента, «поважати 
автономію студента» [Freire 2001: 59], забезпечувати його статус 
як повномірного суб’єкта освітнього процесу. Ідея багатьох сьогоденних 
реформ у галузі вищої освіти як раз і ґрунтується на тому, що особистісний, 
людиномірний підхід і відповідний тип освітньої траєкторії, характерний 
для студентоцентрованого навчання, має замінити собою відповідні підходи 
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доби модернової масофікації, доби стандартизованої, централізованої освіти, 
яка залишала мало місця як автономії закладу, так і академічним свободам 
викладача та студента.  

Проте, деяка парадоксальність і суперечність такої трансформації сакме 
в нашій країні полягає в тому, що визначення стратегій і проведення реформ, 
які передбачають, окрім іншого, й затвердження на вітчизняних теренах 
принципу автономності закладу вищої освіти, залишається справою державних 
органів, компетентність і спроможність яких у справі здійснення такої 
«революції згори» викликає певні сумніви. Адже історично склалося так, 
що феномен автономії закладу вищої освіти, не зважаючи на його присутність 
у нормативних і законодавчих актах України, поширений на наших теренах 
значно меншою мірою, ніж у Європі. 

Освіта, демократія та наукова раціональність виявляються 
взаємопов’язаними в тому сенсі, що ґрунтуються саме на автономії людини, 
найбільш повним чином сформульованої за доби Просвітництва. Автономія 
у свою чергу виступає розкриттям поняття гуманізму, що означає у філософії 
визнання людини в якості самоцінності – а тому й у якості автономної істоти, 
здатної виступати суб’єктом свого життя та своєї діяльності, поступати 
за власним розсудом та згідно своїй волі. Гуманістичні інтенції виступали 
та виступають однією з найважливіших характеристик Київської школи 
філософії, традицій творчої спадщини П. В. Копніна, В. І. Шинкарука, 
В. П. Іванова, С. Б. Кримського, І. В. Бойченка та ін., що визначали світ 
як передусім світ людини.  

Проте, на сьогодні гуманізм і автономія людини залишаються 
ще далекими від своєї реаліщації й навіть актуалізації у галузі вищої освіти. 
Адже, як показував зокрема Дж. Д’юї більш ніж сто років тому, вже наприкінці 
XVIII ст. на місце ідеалу Просвітництва приходить диктат національної держави, 
насамперед у Німеччині, внаслідок чого філософська ідея повного 
та гармонійного розвитку людських сил і здібностей знаходить своє практичне 
втілення у системі освіти, підпорядкованій апарату наявної політичної влади, 
що замінює людину – громадянином, а космополітизм – націоналізмом [Dewey 
1916: 108–109]. Відповідно, дисциплінарне тренування за певними 
стандартами посідає місце вільного розвитку особистості, а космополітична 
ідея гуманістичної освіти, набувши «виходу на практику» завдяки 
підпорядкуванню державному апарату як агенту свого втілення, майже 
перетворилася на свою протилежність, дійшовши до суперечності між 
партикуляризмом державних інтересів та універсальною відкритістю людського 
суспільства загалом. 

На мій погляд, можна стверджувати, що саме таким чином і наука 
історично перетворюється на «закриту» систему, на справу певної замкненої 
касти. Проте, як раз у ХХ ст., з виходом на історичну арену маси, 
ми спостерігаємо зворотні процеси, які дозволяють казати про можливість 
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Нового Просвітництва, про шанс повернення на новому рівні до ідеалів 
гуманізму, до демократичного розуміння кожної людини як особистості, 
здатної до творчості, у тому числі й наукової. Без такого розуміння «примус 
до творчості», до проведення наукових досліджень обертається катастрофічним 
рівнем плагіату серед студентів університетів – як України, так і практично 
всього світу [Мєлков 2021: 120–122]. Іншими словами, «студентоцентроване 
навчання» не може бути затверджене в освітніх практиках будь-якою вказівкою 
«згори», так само як і порушення норм академічної доброчесності не можуть 
бути ліквідовані шляхом масового прийняття закладами науки та освіти 
«етичних кодексів» та інших документів, навіть із обов’язковим 
їх підписуванням всіма співробітниками: подібний підпис без відповідного 
внутрішнього сприйняття й осмислення має так само мало сенсу, 
як і проголошення освіти «студентоцентрованою» без реального перетворення 
студента на суб’єкта освітнього процесу. 

А тому автономія суб’єкта науково-дослідної діяльності передбачає 
засвоєння людиною, що займається дослідженнями, – як науковцем, 
так і кожним студентом мірою його причетності до написання науково-
дослідних робіт, у тому числі магістерських, – настанов наукової моралі. 
Найбільш перспективною та актуальною в цьому плані постає сьогоденна течія 
«відкритої науки», концептуалізація якої в її аксіологічних підвалинах зводиться 
до класичних інституціональних імперативів, сформульованих іще Р. Мертоном 
як етос науки: універсальності, комунізму, незацікавленості та організованого 
скептицизму [Merton 1973: 267–278]. «Універсальність» постає в цьому плані 
фундаментом феномена «відкритості», що протистоїть будь-якому 
партикуляризмові; «комунізм» відповідає вимозі вільного доступу 
до результатів наукової праці для всіх людей без винятку, – тоді 
як «незацікавленість» становить собою підґрунтя визначення та формування 
мотивації як студентів, так і науково-педагогічних працівників до наукового 
пошуку.  

На мій погляд, інституціалізована мораль, описана Р. Мертоном в якості 
наукового етосу, може ґрунтуватися лише на моральному імперативі 
особистості як автономного суб’єкта моральної вимоги та суб’єкта реконструкції 
ідеалу: риса, яка дозволяє говорити про людиномірність і демократичність 
науки, що в ній кожна конкретна людська особистість виступає мірою 
осмислення світу та автономним суб’єктом оцінювання власної діяльності щодо 
його пізнання.  
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ І РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР 

 
У нинішньому світі вибори вважаються головною ознакою і цінністю 

демократії. Однак, цей процес небездоганний. В деяких випадках до влади 
приходять люди з низьким рівнем компетентностей, що негативно 
відзначається на якості управлінських рішень. Виборці, які пристали 
на популістські гасла, з часом відчувають себе ошуканими. Тож, закономірним 
виявляється інтерес науковців до пошуку чинників, що впливають на вибір, 
і яким чином забезпечується раціональність вибору. 

 Мета дослідження полягає у тому, щоб на прикладі конкретних виборів 
у місцеві ради віднайте те загальне, що завважає виборцям зробити 
раціональний вибір. Дослідження проводилось на підставі матеріалів виборної 
компанії місцевих виборів 2020 року у місті Рівному. Обласний центр, місто 
Рівне, із населенням 250 тисяч є типовим українським містом, відповідно, 
висновки із дослідження мають загальноукраїнське значення. 

 Під виборами розуміється процес прийняття рішення групою людей 
внаслідок якого окремі особи чи група осіб отримують певні посади. 
На місцевих виборах 2020 року у Рівному видавалось чотири бюлетені метрової 
довжини, в яких написано біля 200 прізвищ, більшість з яких виборець ніколи 
раніше не чув. Економічна наука описує цю задачу за допомогою теорії 
прийняття рішення в умовах невизначенності. Виборець поставлений перед 
дилемою: з одного боку, у нього бракує інформації для прийняття виваженого 
вибору кандидата, з іншого, інформації дуже багато і потрібно багато часу 
і зусиль для її опанування. Вибір постає як проблема, витрати на розв’язання 
якої можуть перевершувати зиск від користі майбутньої діяльності обранця. 
За таких умов, виборець обирає на підставі якихось поверхневих причин, 
наприклад, зовнішньої привабливості кандидата [Фрідман 2017].  
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 Теоретично можна припустити, що велика кількість кандидатів на одне 
місце свідчить про демократичність виборів, свободу вибору і забезпечення 
права кожного громадянина бути обраним. Проте, на практиці, виявляється, 
що при великій кількості кандидатур виборець відмовляється проводити 
глибокий порівняльний аналіз кандидатів, а керується дуже простими речами, 
подібними до вгадування [Фромм 2019]. Економіст Саймон вважає, що люди 
від природи обмежені у своїх можливостях обробляти велику кількість 
інформації та обчислювати очікувану корисність кожної альтернативної дії 
[Саймон 2021].  

 Люди мають різну пам’ять і аналітичні здібності, однак, існує якийсь 
оптимальний варіант для узагальненої моделі людини. В пошуках цієї величини 
звернемось до слов’янської міфології. Вона містить певний набір чисел, 
що використовуються для упорядкування і моделювання Всесвіту, а також для 
його семантизації, символізації й оцінки. Найчастіше використовуються числа 2, 
3, 4, 7, 9, 12, 21, 33, 40, проте, по кількості вживань і в своїх культурних функціях, 
числа цього ряду нерівноцінні. Особливу увагу, на нашу думку, необхідно 
приділити числам 3,7 і 13. Число три відноситься до найбільш значимих 
і позитивних елементів числового ряду в символіці, релігії, міфології 
та фольклорі. В легендах і казках число три часто використовується як кількість 
альтернативних варіантів дій головного героя: виконати три бажання, 
витримати три випробування чи розгадати три загадки. Герой повинен пройти 
три царства, – залізне, мідне і золоте, перш ніж визволити наречену. Сімка 
є першим числом в міфології, яке можна представити як суму, де першим 
доданком є число три (символ Неба і душі), а другий доданок – чотири ( символ 
Землі і тіла). Число тринадцять вважалося на Русі щасливим. Числа, більші за 13, 
в міфології майже не використовуються. Виняток складають числа, 
що асоціюються з чимось єдиним, цілісним, повним (21, 33, 40). Наведений 
числовий ряд характеризує не лише спосіб поєднання людини і світу, 
але виступає важливою характеристикою самої людини, здатності її мозку 
аналізувати і знаходити найкращий вибір. Відповідно, приходимо до висновку, 
що ідеальне число варіантів – 3. Діапазон від 2 до 6 розглядається нашим 
розумом як проста задача, кожний варіант виглядається як щось цілісне і повне. 
В діапазоні від 7 до 13 задачі розв’язуються значно важче, адже мозок прагне 
подати це складне число як суму кількох простих. Починаючи з числа 14 цифри 
розглядаються як загальна кількісна характеристика. Це той ліміт, що обмежує 
здатність людини до уважного вивчення окремого варіанту. На виборах мера 
Рівного претендувало 16 кандидатур, що далеко від ідеального (3) і перевищує 
гранично допустиму кількість (13).  

 Зменшення кількості кандидатів на виборну посаду до задовільного 
рівня вказує лише на теоретичну здатність нашого мозку обробити цей обсяг 
інформації, проте, нічого не говорить про раціональність самого вибору. 
Поняття раціональності дуже складне для розуміння, його важко теоретично 
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обгрунтувати. Однак, на практиці все виявляється набагато простіше. Досвід 
роботи HR-менеджменту, кадрових агенцій, рекрутингових компаній 
демонструє принципову можливість раціонального підбору кадрів. 
Під раціональністю вибору фахівці розуміють вибір найкращого із можливих 
претендентів на посаду, він має володіти знаннями, навичками і можливостями 
ефективно виконувати свої функціональні обов"язки. Виборці не мають таких 
можливостей, свою позицію вони формують на підставі реклами, телевізийних 
виступів, чуток, автобіографії і програми претендента. 

 Проведене нами дослідження показало великий розрив між напрямками 
реальної діяльності Рівненської міської ради і змістом програм. На сесіях 
міської ради 75% питань, що виносяться на розгляд, стосуються земельних 
відносин: продаж, оренда, виготовлення документації на земельну ділянку. 
Найважливішою подією діяльності міської ради вважається прийняття бюджету. 
Відповідно, можна було очікувати, що в програмах кандидатів відобразиться 
їхнє бачення розподілу земельних ресурсів і формування бюджету. Проте, 
в оприлюднених програмах земельне питання взагалі не згадувалось, 
а, бюджет розглядався однобічно, увага була зосереджена на перерозподілі 
витратної частини бюджету при замовчуванні джерел його наповнення. Жодна 
з програм 17-ти партій, кандидати, яких претендували потрапити у Рівненську 
міську раду, не давали відповіді на головні питання майбутньої діяльності 
міської ради.  

 Пояснення, на нашу думку, можна віднайти в економічній теорії. 
Виборчий процес розглядається як політичний ринок, де існують багато 
покупців (виборці) і продавців політичних послуг (політичні партії). 
Між продавцями існує жорстка конкурентна боротьба за покупця (голоси 
виборців). Зазвичай, конкурентна боротьба призводить до перемоги 
найкращих, проте, за умови асиметричної інформації, можливі ситуації, коли на 
ринку перемагають продавці неякісних товарів і послуг. Таr, Джордж Акерлоф 
на прикладі ринку вживаних автомобілів показав, яким чином асиметрична 
інформація може викликати дефекти ринкового регулювання і назвав його 
«ворожим» або «несприятливим відбором» [Діксіт, & Нейлбафф 2019]. 
Ворожий відбір пояснює механізм перемоги популістів над відповідальними і 
чесними політичними силами  

 Асиметричність інформації між покупцем і продавцем – це доволі типова 
ситуація на ринку, а ворожий відбір – це аномальна ситуація. Існує 
інструментарій запобіганню зловживань на ринку. Так, на ринку товарів 
продавець може надати покупцеві додаткову інформацію про якість товару 
у вигляді письмової гарантії. Економіст Майкл Спенс назвав таку додаткову 
інформацію сигалами. Сигналами на ринку праці, за Спенсом, можуть бути 
диплом про освіту, раса, стать, вік [Діксіт, & Нейлбафф 2019] . Ринок політичних 
послуг, на нашу думку, дуже подібний до ринку праці, однак, він дещо ширший. 
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Наприклад, подаються сигнали вправного господарника, борця з корупцією 
чи захисника вітчизни.  

 Кандидат в депутати знає про себе набагато більше, ніж виборець про 
нього, і прагне виставляти себе в очах виборця з кращого боку. Своїми 
сигналами він наголошує на своїх перевагах і заслугах, частину інформації 
приховує, а частину спотворює. Наприклад, на рекламному банері одного 
із кандидатів було написано, що він з дружиною виховує шістьох дітей, проте, 
депутат не вказав, що, це в нього другий шлюб, а діти від різних шлюбів.  

 Сигнали також вимагають перевірки. Джеймс Мірріліс та Вільям Вікрі 
запропонували застосовувати метод перевірки під назвою «скринінг». Скринінг 
передбачає, що менш проінформований гравець вимагає від більш 
проінформованого вчинити якісь дії, що дозволять розкрити приховану 
інформацію [Діксіт, & Нейлбафф 2019]. Наприклад, публічні дебати між 
кандидатами, прямі ефіри, зустрічі з журналістами здатні надати виборцю 
додаткову і правдиву інформацію.  

 Таким чином, на підставі вищенаведеного міждисциплінарного 
дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. Система виборів до органів місцевого самоврядування в Україні 
недосконала і потребує певних змін. 

2. Кількість кандидатів у депутати значно перевищує нормальну, зручну 
для виборця. Необхідно підвищувати вимоги до кандидатів, щоб їх кількість 
в бюлетні не перевищувала шести.  

3. На ринку політичних послуг в Україні існує ворожий відбір, пов’язаний 
із недосконалістю законодавства і низькою грамотністю населення. Необхідно 
удосконалити законодавство і підвищувати фінансову грамотність виборців.  

4. Законодавцю передбачити таку процедуру і таку кількість публічних 
виступів (дебати, зустрічі з виборцями і журналістами), щоб виборці отримали 
всі необхідні сигнали від кандидатів, а також мали можливість їх перевірки.  

 
Література 

Діксіт, А. К., & Нейлбафф Б. Дж. (2019). Мистецтво стратегії . Путівник 
до успіху в житті та бізнесі від експертів теорії гри/пер. з англ. 
А. Богоніс. Львів, видавництво Старого Лева, 616 с. 

Фрідман, М. (2017). Капіталізм і свобода /пер. з англ. Н. Рогачевської. К.: 
Наш Формат, 216 с. 

Фромм, Е. (2019). Втеча від свободи / перекл. з англ. М. Яковлева. Харків, 
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 288 с. 

Саймон, Г. (2021). Обмежена раціональність. Вікіпедія.   
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0

%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0
%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%
8C  



104 
 

 
Олександр Поліщук, 

проректор 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(м. Хмельницький) 
https://orcid.org/0000-0002-9838-7105 

 
І. В. БОЙЧЕНКО ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 

В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
 

Тяглість історичних процесів розвитку української державності сягає 
більше тисячі років. Новим етапом у нашій історії стало відновлення 
незалежності та здобуття власної держави на початку 90-х років ХХ століття. 
З моменту проголошення незалежності гостро постали питання розбудови 
власної державності, а саме: культурно-духовного, економічного та політичного 
середовища. Особливої уваги заслуговує освітня галузь, зокрема розбудова 
філософської думки як основи знання про світ і визначення місця людини 
у цьому світі. Варто відмітити, що українська філософська традиція базується 
на великих геніях та їх наукових, світоглядних напрацюваннях, серед них 
Г. Сковорода, П. Величковський, М. Попович та звісно І. Бойченко. Вклад 
та значення Івана Васильовича є неоціненними для українського філософського 
дискурсу й потребують окремого вивчення. Ми спробуємо коротко 
охарактеризувати ключові аспекти та особливості впливу І. Бойченка 
на розвиток філософії в умовах відновлення української незалежності крізь 
призму біографічного фокусу. 

Для початку розглянемо життєві віхи становлення відомого філософа 
незалежної України. Іван Васильович Бойченко народився 02 серпня 1948 р. 
в селі Остров Пустомитівського району Львівської області. Закінчив школу 
з золотою медаллю в с. Шевченкове Одеської області. З дитинства 
захоплювався читанням і більшу частину вільного часу проводив з книгою 
в руках, що сприяло формуванню власного світогляду. Вірність, щирість 
і відвертість завжди залишалися принциповою позицією Івана Васильовича 
у всіх його справах. У 1966 р. на філософському факультеті розпочалася його 
академічна діяльність. У 1971 р. отримав диплом з відзнакою Національного 
університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю філософія [Бойченко та ін. 
2010: 4].  

Наукове становлення відбулося під час навчання в аспірантурі Інституту 
філософії Академії наук України, куди відбиралися найперспективніші молоді 
науковці. Науковим керівником майбутнього філософа був Володимир Ілліч 
Куценко. Під його керівництвом захищено спочатку кандидатську (1979), 
а потім докторську (1991) дисертації.  
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Говорячи про внесок філософа у розвиток філософії у незалежній Україні 
зазначимо, що за час своєї діяльності в Центрі гуманітарної освіти НАН України 
Іван Васильович підготував методичні розробки та авторські навчальні курси 
для студентів, аспірантів, які вивчали філософію, і просто пересічних осіб, 
які цікавилися і цікавляться філософією.  

Новий етап у дослідницькій роботі І. Бойченка відкрила діяльність 
на посаді наукового редактора в провідному вітчизняному науковому журналі 
з філософії «Філософська думка» і продовжилася протягом усього життя, 
редагуючи наукові статті, монографії на найвищому теоретико-
методологічному рівні, а також проведення експертної оцінки та критичного 
конструктивного аналізу кандидатських та докторських досліджень. 

Протягом 1983-1990 рр. Іван Васильович був членом Наукової ради 
«Філософські і соціальні проблеми науки і техніки» при Президії НАН України, 
потім, у 1991-1998 рр. – членом редколегії журналу «Філософсько-соціологічна 
думка» [Добронравова, & Загороднюк 2007: 551]. І. Бойченко був 
висококваліфікованим фахівцем з широкого кола проблем філософії. Завдяки 
цій компетенції тривалий час запрошувався до складу кількох спеціалізованих 
рад по захисту дисертацій – крім Інституту філософії входив до спеціалізованих 
рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій також у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка, в Інституті політичних 
та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса, а також до останніх днів 
був членом експертної ради з філософії та політології ВАК України.  

Значну частину професійної діяльності І. Бойченко був пов’язаний 
з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, де у 1988-
1997 рр. одночасно читав нормативний курс лекцій із соціальної філософії 
та спецкурси з логіки та методології соціального пізнання, методологічних 
основ аналізу концепцій зарубіжної соціології, актуальні філософські проблеми 
культурно-історичного процесу. Лекції Івана Васильовича були цікавими, 
насичені глибоким науковим змістом, вирізнялися своєю неординарністю. 
Наполегливість у роботі, глибокі знання філософії сприяли тому, що у 1999 р. 
на спеціальне запрошення академіка НАН України Леоніда Васильовича 
Губерського Іван Васильович Бойченко переходить на роботу на кафедру 
гуманітарних наук університету, де до 2007 р. працює на посаді професора 
кафедри на постійній основі [Пам’яті… 2007: 198].  

Коло наукових інтересів І. Бойченка було надзвичайно широким 
і водночас тематично близьким: філософія як світогляд і методологія, соціальна 
філософія, філософія історії, філософія політики, теорія, методологія і логіка 
соціально-гуманітарного знання, історія філософія, філософія релігії, філософія 
міфології [Бойченко та ін. 2010: 5].  

Постать Івана Васильовича займає чільне місце серед сподвижників 
становлення української філософії в умовах незалежної української держави.  
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І. Бойченко – один із засновників оригінального напряму філософсько-
історичних досліджень у сучасній Україні – він обґрунтував монадологічне 
розуміння історії, що виросло з його досліджень цивілізаційної парадигми 
філософії історії, а також творчого порівняння цієї парадигми з марксистською 
формаційною парадигмою. Його праці містять системний аналіз проблем 
становлення, розвитку та функціонування філософії історії, суттєвий аналіз 
і системне зіставлення формаційного та цивілізаційного підходів, розглядаються 
найважливіші напрями і етапи розвитку класичної, некласична, а також відмінні 
риси постнекласичної філософії історії, її взаємозв’язок з іншими галузями 
знання та соціальної практики [Добронравова, & Загороднюк 2007: 552]. Варто 
відмітити, що Іван Васильович був одним і за засновників філософсько-
історичних досліджень в незалежній Україні, зокрема він виявив співзвучність 
між міфологічними витоками української філософії та постмодерними 
обставинами її самовизначення. Виходячи з витоків формування української 
філософської думки, наблизив її до цивілізаційного сприйняття. Цьому сприяв 
аналіз процесуальних і цивілізаційних структурних рис визначених філософом. 
Зокрема дослідник знайшовши спільні біфуркаційні моменти становлення 
української і європейської, і не лише філософії, крізь призму історичного часу 
продемонстрував унікальність українського світогляду. Він формував загальну 
картину розвитку філософії як форми наукового осмислення навколишнього 
світу. Основну увагу приділяв зв’язку розвитку філософського знання 
із загальним розвитком людського суспільства, форми усвідомлення людського 
буття у світі і становленням української державності. 

Працюючи зі студентами, аспірантами Іван Васильович спонукав 
їх до критичного мислення, аналізу власних наукових напрацювань, вчив 
визначати етапи розвитку науки, суспільства їх особливості тощо. Особливу 
увагу звертав на відповідальність молодих дослідників за свої наукові розвідки. 
Чимало праць присвячено соціальним та державотворчим процесам. 

Науково-педагогічна спадщина вченого налічує понад 450 праць, 
зокрема, дві індивідуальні та 22 колективні монографії; 38 підручників, 
навчально-методичних посібників; 39 наукових статей; 345 статей у різних 
енциклопедичних словниках. Був науковим керівником семи кандидатських 
дисертацій та консультантом докторської дисертації з філософії. Помер 
24 жовтня 2007 р. Похований на Берковецькому цвинтарі в Києві [Пам’яті… 
2007]. Академік НАН України Мирослав Попович дуже влучно сказав про 
коротке життя філософа: «Іван Бойченко – це феномен української культури» 
[Бойченко та ін. 2010: 6]. З цим важко не погодитися, адже Іван Васильович 
власною працею і прикладом сприяв становленню української філософії, його 
внесок у розвиток освіти, філософії є неоціненним. Започаткована ним справа 
має продовження у діяльності не лише його учнів, а й родини.  

Отже, загалом зазначимо, що постать Івана Васильовича Бойченка по суті 
була однією з ключових у процесі становлення філософії як науки незалежної 
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України. Широке коло наукових питань, філософських проблем та пізнавальних 
інтересів, які розглядав філософ позитивно вплинули на розбудову 
філософського знання та освіти в Україні. Значний багаж наукових напрацювань 
є тому лише додатковим свідченням.  
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«В МЕЖАХ СВОБОДИ», 
АБО ЩО МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ «НАДЛЮДИНА» НІЦШЕ 

 
Свобода як безмежність чи обмеженість?! Що дає нам відчуття свободи? 

Та що позбавляє нас крил? Чи спроможна людина насправді відчувати себе 
вільною та незалежною?  

В сучасному світі з піднесенням індивідуального до панівного (іноді, 
навіть, тотального) сприйняття особистості все частіше можна почути наголоси 
на особливому значенні цінностей, ідеалів, культурних надбаннях [Гатальська 
2005]. Чи стануть вони рятівним колом у вимері піднесеної одиничності? 
Можливо, якщо… 

Якщо розглянемо незалежність та свободу людини «в межах», 
а не «безмежності» її проявів.  

Свого часу погляд Ніцше на природу людини як недолугу створив 
підстави для породження важливих філософських питань про природу людини, 
про буття людини, про культуру, як засіб людської самореалізації [Ницше 2021]. 
Його спроба осягнути потенціал людини як людини в цілому, в повноті 
людської істоти – це спроба підказати людству шляхи формування нової 
людини, що має в собі і силу волі, і моральні настанови. 

Ніцше бачить в людині античного титана з есхілівського «Прометей 
закований», – з подвійною природою, що поєднує в ній темну сторону 
нестримності та шаленства індивідуації, та світлу, з прагненням справедливості, 
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що є обов’язковою для всіх. Людині, на думку Ніцше, слід спрямуватися вгору, 
у світ, який міг би підняти людину над змарнілим буттям: «Сучасна людина 
починає вже усвідомлювати у своєму передчутті кордони сократичної радості 
пізнання та прагнути звільнитися з широкого пустельного моря знання» [Ницше 
2014]. Тож, людина не повинна залишатися людиною. Ніцше готує для неї інше 
призначення – призначення стати надлюдиною. Це інша форма людини – 
людини, що розуміє свою смертність, людина, що готова роздерти на собі стару 
шкаралупу, змушуючи себе до максимального сприйняття самості. Але чи 
не будує Ніцше нову людину на старий лад?! 

Ні! Бо він пропонує не руйнувати, а перебудовувати людину на основі 
переоцінки старих цінностей, цінностей, що піднімають людину з колін, 
цінностей, що дають людині сили прорватися по ту сторону добра та зла [Ніцше 
2020]. 

Саме такі цінності здатні тримати людину «в межах сводоби», даючи 
можливість створювати не руйнуючи, стати конструктором життя. Сутність такої 
цінності в тому, що це наратив, точка зору (точка зору ока, що вбачає 
та розраховує на щось). Вона постає такою лише за умови визнання 
та значимості для людини (суб’єкта). 

Вдивлятися в майбутнє будучи в моменті тут-і-тепер, «бачити» крізь 
ментальні та фізіологічні прояви людської сутності це рівносильно здійсненню 
себе (своєї сутності). Але такий процес це не синонім бажання, домінування, 
прагнення. Це скоріше процес постійної роботи над собою, – «воля волить своє 
власне воладарювання над собою» [Ницше 2021]. Щоб залишатися самою 
собою людина повинна постійно зростати, але зростати «в межах» обраної 
точки зору, цінності, що підносить людину над собою, а не над іншими, 
цінності, що є прикладом творення для інших. Тож, самосвідомість такої 
людини («надлюдини»), що може вдивлятися в себе в моменті тут-і-тепер 
є свободою дії «в межах» обраних цінностей. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

«УСПІХ» ТА «УДАЧА» В СУЧАСНІЙ БІЗНЕС-КУЛЬТУРІ 
 

Сучасне покоління українців, під впливом постмодерністських ідей, 
сформували, на наш погляд, хибні переконання стосовно феноменів «Успіху» 
та «Удачі», що зводять людину до пасивного споживача готових рішень. Люди 
стали залежними та уповають на готові й швидкі рецепти рішень проблем, 
що викликає втрату здатності формувати самостійні рішення. Як наслідок, 
втрачається здатність бути наполегливими та терплячими в постановці 
й досягненні власної мети. Натомість формується терплячість в очікуванні, 
що «хтось» прийде та зробить все за нас, яка є деструктивною орієнтацією 
для суспільства. 

Слова «удача» і «успіх» часто вживаються як синоніми. Проте 
їх походження зовсім різне. Слово «удача» утворене від давньоруського 
«удати», тобто «передати, вручити», від кореня «дати» з префіксом «у/в» 
що вказує на досягнення результату (як «бити – убити», «рвати – урвати»). 
Однокореневі із «удачею» слово «удалий» в сучасній мові має значення 
«сміливий, відважний», що мало значення «вдало вийти, бути добре 
зробленим» [Дубицкая 2015]. 

Тобто, вдача є об’єктивною характеристикою, що складає суму показників 
та вказує на потенційну величину наявного дійсного буття. Основна задача 
особистості відносно удачі – це використовувати цей потенціал відповідно 
власної мети та забезпечити йому довготривале існування. Але ж ми також 
бачимо, що вдача може належати в тій чи іншій мірі всім людям, які здатні 
бачити наявний потенціал в собі та набути навичок успішності, щоб використати 
його в процесі життєдіяльності, інакше він залишається недосяжним. За таких 
умов, на думку О. Маркозової, «значно підвищується роль внутрішнього 
потенціалу особистості, зокрема її освітнього капіталу, за допомогою якого 
індивід може ефективно протистояти надлишковим інформаційним потокам 
у процесі формування цілей та осмислення шляхів досягнення життєвого успіху. 
І навпаки: відсутність самостійного та критичного контролю за кількісними 
і якісними характеристиками інформації, що здатна переосмислити людина, 
може призвести її не до розвитку та досягнення життєвого успіху, а до значних 
психологічних і фізичних втрат» [Маркозова 2016]. 
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Всі вияви результату будуть належати людині, яка ставила мету та діяла, 
або ж відмовилась від активної позиції та занурилась в бездіяльність і – 
отримала закономірний результат. Через активну позицію та прагнення 
до очікуваного результату не завжди гарантовано досягається успіх, 
але говорити тут про невдачу ми не можемо. Тимчасовий програш на шляху 
до мети вказує лише на потребу у корекції методів, способів та підходів 
для подальшого руху і лише постійне та активне начало людини здатне знову 
і знову прагнути до досягнення поставленої мети, що й вказує на ознаку набуття 
особистістю здатності до успішності. 

Поняття «успіх» походить від давньоруського слова – «поспіх», 
що означало «ревну працю, поспішність». Так що успіх – це аж ніяк не везіння, 
це перемога в нелегкій боротьбі [Дубицкая 2015]. 

Ототожнення понять «удача» та «успіх», прагнення швидко досягнути 
омріяних статків ціною малих затрат, що маніпулятивно підігрівалися ЗМІ 
сформували хибні бачення. В українському суспільстві успіх почали 
ототожнювати з «пронирливістю», «професійним споживанням», тобто 
здатністю людини влаштовувати свої особисті справи з користю лише для себе, 
з додаванням цинізму та розрахунку – це оформилось в різні вияви шахрайства 
і набуло деструктивних форм для суспільства. 

Схематично алгоритм здійснення успіху та набуття удачі можемо 
зобразити наступним чином: 

УСПІХ = Формування мети – Розподіл задач – Вибір методу – Дія – 
Поразка – Зміна методу – Дія1…x – Поразка1…x – Потенціал досвіду – Синтез 
методу – Перемога – Нова мета – Синтез методу – Швидка дія – Швидка 
перемога – Формування потенціалу перемагати = УДАЧА. 

На наше переконання, успіх – це здатність людини розвинути в собі 
звичку перемагати, чітко формулювати цілі, постійно навчатися, бути готовим 
змагатися та перемогти, бути завжди готовою на професійному рівні 
використати увесь набутий потенціал (тобто удачу), досягаючи поставленої 
мети максимально швидкими темпами. 
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КОНТИНЕНТАЛЬНА РАННЯ ГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ: 
ПОЛІТИКО-ПРАВНИЧІ РЕФЛЕКСІЇ 

 
Розглядаючи палітру політико-правничих рефлексій в контексті спадщини 

мислителів континентальної Греції, слід зауважити, що основою для розкриття 
цієї теми слугує новий дев’ятитомник фрагментів представників докласичної 
античної філософії «Рання грецька філософія» за редакцією А. Лакса і Г. Моуста 
[Laks & Most 2016]. Водночас, якщо говорити про дослідницьку літературу, 
то важливими для висвітлення досократичної політико-правничої рефлексії 
становлять праці таких вчених як Л.Батієв [Батиев 2011], М. Боназі [Bonazzi 
2020], Л. Курт [Kurt 2020], Р. Мульган [Mulgan 1979], Б. Чалаби [Чалаби 2013].  

Відповідно, можемо зауважити, що за своїми поглядами, Анаксагор був 
наближений до Ксенофана, тобто космополіт. Він вбачав, що будь-де може 
бути добре, а не лише на Батьківщині. Водночас, слід зауважити, що він був 
явно продемократичних настроїв, оскільки все своє свідоме життя було 
пов’язано з діяльністю такого видатного античного політичного діяча як Перікл 
Афінський. Очевидно в ньому помітно вплив мілетців, оскільки суспільно-
політичний розвиток він безпосередньо розглядав у тісному зв’язку 
з онтологією, космогонією; 

На думку Архелая, людина дійсно разюче відрізняється від тварини, хоча 
і включена в еволюційний процесс. Саме політичні та правові аспекти особливо 
її роблять унікальною і неповторною істотою в цьому світі – міста, правителі, 
закони. Втім, він зазначає, що саме поняття справедливого існує не від 
природи, а відповідно до узгодження між людьми. Через це він наголошує 
на мінливості справедливого і несправедливого; 

Демокріт cкептично ставився до законів, оскільки вони є творінням 
людського роду, тим самим воно не принесло достатнього блага чи позитива 
для міжособистісних, міждержавних взаємин. Демократична держава, 
на думку атоміста, має бути побудована на принципі покорі владі, але разом 
з тим кожен – незалежно від місця в соціумі має прагнути до стабільності 
і благополуччя в країні. При цьому така відповідальність має формуватися 
не стільки через потенційні покарання за вчинення беззаконня, а через 
розвинене почуття сорому перед собою. Мислитель зауважує про негативні 
наслідки надання владі маргінальним та неосвіченим особистостям. Держава 
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повинна перебувати під керівництвом мудрої, сильної, хороброї особистості, 
яка вміє владарювати не лише над людьми, але й над собою – власними 
бажаннями та почуттями. Учень Левкіппа наголошує на помірному ставленні 
до багатства, оскільки якщо бути рабом грошей, то це може призвести 
до девіантних вчинків у суспільстві. Якщо і бути багатим, то лише з метою бути 
корисним суспільству. Засновник атомізму зауважував, що філософ має бути 
обізнаним у політичних справах і поточній суспільній ситуації, однак 
не приймати активної і видимої участі в ній; 

Розглядаючи спадщину софістів, перш за все, можемо відзначити 
неординарність постаті Антіфона серед ранніх грецьких філософів загалом, 
зокрема як в політичній діяльності, так і в контексті його поглядів на суспільно-
правову реальність. Він був першим явним прихильником анархізму, а також 
досить критично ставився до демократичних принципів та законів, 
що спонукало його до того, що останніми мають люди керуватися, які дані 
від природи, а не ті які встановили люди; 

Наявні свідчення та фрагменти Гіппія Елідського в контексті досліджуваної 
проблематики – нечисельні. Водночас, розглянуті уривки дозволяють говорити 
про те, що його інтенції становили основу для міжнародного права, 
егалітаризму і космополітизму, а також кримінальної відповідальності 
за образи і наклепи. 

Саме Горгію належить привнесення пишномовності в промовах під час 
політичних, або судових засідань. Водночас він наголошує, що сама риторика – 
це мистецтво зрозуміти і переконати тих чи інших людей в тому, 
що є справедливе, а що ні. Горгій також вважає, що вважати щось 
справедливим, а що ні – доволі складно. Оскільки, ті чи інші постаті 
з літературної спадщини стародавніх греків – Олена Прекрасна, Паламед – 
з першого погляду гідні осуду та покарання, втім, якщо уважно придивитися 
до обставин, причин і наслідків, то певною мірою це можна їм уникнути; 

Лікофрон, хоча і вважається одним з перших прихильників теорії 
суспільного договору, це в основному гіпотеза, заснована на його теорії права. 
Його деякі збережені цитати не включають теорію виникнення суспільства 
з угод. Однак такі ідеї дійсно існували в роботах його сучасника Протагора. 
Ці ідеї V століття до нашої ери розглядали суспільство і мораль як творіння 
людини, і обидва вони були спрямовані на захист життя і безпеки членів 
спільноти; 

Протагор висуває концепт політичної чесноти говорить про те, 
що політика і все, що з нею пов’язано – політичні трансформації, рішення 
тощо – має носити етичний зміст і вмістити в собі благо для суспільства. 
Те, що політична чеснота може належати не лише тим чи іншим верствам 
населення свідчить, що всі можуть мати стосунок до політичних процесів, які 
відбуваються у соціумі; 

Фрасімах окрему увагу зосереджує на такому явищі як «політична криза». 
Він вбачає причину її в тому в суспільній розділеності і в різному ставленні 
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до співгромадян. Софіст підкреслює, що вороже не можна ставитися до тих, 
хто живе в одному місті, навіть якщо ти їх не знаєш. Для подолання ж даної 
критичної ситуації, Фрасімах радить те, що слід об’єднуватися, а не докоряти 
одне одного, варто шукати шляхи виходу з неї, опираючись на тих громадян, які 
є досвідченими і авторитетами в суспільстві і знають специфіку та особливості 
міжособистісного існування в глобальному масштабі; 

В тексті «Аноніма Ямвліха» невідомий автор застерігає від необережного 
і некритичного ставлення до грошей; вчомусь є перегукування з максимами 
Демокріта. Мислитель зауважує, що неправильне користування і розуміння 
чіткого розподілу грошей може призвести до різного роду беззаконня. Появу 
та функціонування законів та права, «Анонім Ямвліха» розглядає як апологію 
демократичного устрою як такого. Відповідно, розглядаючи історію людства 
і говорячи про суспільний договір, автор даного трактату підкреслює, що саме 
демократія закладена природою і ніщо – ні аристократія, ні тиранія – в образі 
«надлюдини» не здатна зруйнувати значення і сутність правової частини буття 
соціуму;  

Текст «Подвійних міркувань» (Διαλέξεις) є свідченням широкої дискусії 
щодо того, що є справедливим, а що ні. В ньому не розглядається онтологічні 
підвалини феномену права та функціонування законів. Авторові даного трактату 
важливе висвітлення парадоксів людського життя в контексті розуміння 
(не)справедливого. В ньому підкреслюється, що звичайне сприйняття 
справедливого може змінюватися у тих чи інших критичних, екзистенційних 
ситуаціях в долі особистості і навпаки – розуміння несправедливого може 
трансформуватися відповідно до певної життєвої обставини. Дискусія між 
абсолютистами і релятивістами, яка спостерігається на сторінках цього твору 
заклала окрему традицію в історико-філософському дискурсі щодо даного 
питання. 
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РІЗНОВИДИ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ 
ВІДПОВІДНО ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФРІДРІХА ГАЄКА 

 
Ліберальна ідеологія – це впорядкована система поглядів, яка пояснює 

та водночас формує політичне середовище. Згідно з лібералізмом, 
найважливішими факторами соціального добробуту є свобода, обмежений 
уряд, вільний ринок, індивідуалізм, прогрес, раціональність. Разом з тим, слід 
констатувати, що лібералізм не є однорідним. Існують різні течії лібералізму, 
які по-різному інтерпретують зазначені вище терміни. 

Розбіжності в поглядах ліберальних мислителів є настільки 
кардинальними, що спонукало Ф. фон Гаєка, який ідентифікував себе 
лібералом, поставити під сумнів правомірність застосування терміну лібералізм 
стосовно представників французького Просвітництва.  

Зокрема, Ф. фон Гаєк назвав погляди Вольтера й Руссо антиліберальними 
в тому розумінні, що вони, запозичивши ліберальну ідею від англійських вігів, 
вклали в неї значення, протилежне до справжніх ідей лібералізму [Гаєк 2009: 19]. 
Йдеться про те, що під лібералізмом Ф. фон Гаєк передусім розумів 
ту концепцію бажаного політичного порядку, що сформувалася в Англії 
починаючи з часів Старих Вігів наприкінці XVII століття і закінчуючи добою 
Гладстона наприкінці XIX століття [Гаєк 2009: 19].  

Разом з тим, Ф. фон Гаєк хоч і констатує відхід французьких мислителів 
від англійського ліберального першозразка, однак змушений рахуватися 
з існуванням цієї ліберальної традиції. Він називає її континентальною 
європейською традицією.  

Це складає передумову його підходу до класифікації напрямків 
ліберальної теорії. Запропонований підхід включає, насамперед, існування двох 
великих ліберальних традицій: англосаксонської та континентальної.  

Всі інші різновиди лібералізму, включно з найбільш поширеним сьогодні 
соціал-лібералізмом є результатом синтезу англосаксонської та континентальної 
традиції. Цей панівний з початку XX століття напрямок лібералізму, хоча 
й походить від англійських утилітаристів Джеремі Бентама та Джона Стюарта 
Мілля, але увібрав в себе переважно ідеї континентальної традиції. Ф. фон Гаєк 
пов’язує це, насамперед, з тим, що утилітаристи були першими, хто зробив 
підміну ідеалів англосаксонського лібералізму на континентальні. 

Сам Фрідріх фон Гаєк називає себе лібералом англосаксонської традиції, 
поділяючи погляди таких видатних постатей як Дж. Лок, А. Сміт, Е. Берк, Лорд 
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Актон, Б. Маколей, В. Гладстон, Алексіс де Токвіль, Б. Констан. Вони 
сформували концепцію бажаного соціального порядку, яка виходить 
з еволюційної інтерпретації всіх феноменів культури й свідомості та меж 
можливостей людського розуму. Через це англосаксонські ліберали роблять 
особливий наголос на індивідуальній свободі в межах закону та на 
спонтанному ринковому порядку, а не свавільному диктаті держави. Також 
вони визнають роль традиції, релігії, морального імперативу в збережені 
громадянських свобод.  
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СПЕЦИФІКА РОЗУМІННЯ ЛЮДИНИ У КИЇВСЬКІЙ ШКОЛІ ФІЛОСОФІЇ 
(ПЕРІОДУ З 1960-Х РОКІВ ДО КІНЦЯ 20 СТ.) 

 
Як відомо, ядро антропологічного повороту у Київській школі філософії 

становить розробка проблеми людської діяльності на основі застосування 
марксистського принципу діяльнісної сутності людини, яка почалась з 1960-х 
років. Обґрунтовуючи своє антропологічне тлумачення поняття «практика», 
київські мисленники звернулись до марксового поняття «практично-духовне 
освоєння світу» та до ідеї «світу людини». І якщо, згідно досліднику 
В.П. Козловському, попередні радянські філософи зводили «світ людини» 
до поняття суспільства, держави, то представники Київської школи, 
насамперед, В.І. Шинкарук, поєднавши цю ідею з поняттям «практично-
духовного освоєння світу», зробили поняття «світовідношення» та «світогляд» 
основним способом ставлення людини до світу, а культурі надали значення 
способу людського існування [Козловський 2015: 26-27].  

Дана рефлексія над поняттями «світ», «людина», «світовідношення» 
проклала шлях до формування світоглядного напряму Київської школи, адже, 
якщо для західної традиції поняття «світ» не було новим поняттям, оскільки, 
згідно М.А. Лою, вона почала оперувати ним ще з початку 1920-х років 
з «певним феноменологічним ухилом», то представники Київської школи 
філософії «реконструювали гегелівсько-марксистську концепцію світу, 
яка акцентувала увагу на тому, що світ являє собою царину опредметнення 
та розпредметнення діяльності» [Лой 2007: 35]. А саме: людина, згідно 
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київським мисленникам, не лише живе у світі, будучи «генетично пов’язаною» 
частиною світу, але й своєю практичною діяльністю перетворює світ, змінює 
його, і у цій здатності людини практично діяти, перетворювати світ 
«за власними мірилами» й полягає справжня сутність людини.  

У процесі даної практичної «зміни» світ пізнається, «освоюється», 
перетворюючись у «світ людини», оскільки цей, говорячи словами 
В.Г. Табачковського, «світ людських діянь» неможливий без «уявлень 
про цей уявний світ», – тобто, без світовідношення, яке передбачає 
впорядкування та систематизацію наявної перед людиною реальності 
та подвоює світ на наявний та належний (бажаний, жаданий, передбачуваний 
і т.д.) [Табачковський 2002: 29]. Проте, людина здатна перетворити світ лише 
у тій мірі, в якій вона сама підпорядковується його «логіці» та «об’єктивним 
законам розвитку світу», пізнаним людським розумом. Саме тому такі 
представники Київської школи філософії, як, наприклад, М.Л. Злотіна, 
використовують термін «актуалізація» для прояснення процесу зміни, розвитку 
світу у його «конкретно-предметній формі» посередництвом практичної 
діяльності людини [Злотина 2004: 214]. Тобто, «практично-духовне освоєння» 
природи відбувається через включення її у «світ людини» за допомогою 
людської практики та її перетворення згідно її ж потенційним можливостям – 
за законами розвитку предмету, які пізнані людиною – суб’єктом діяльності 
та є бажаними (передбачуваними, очікуваними) для нього. Тому у центрі уваги 
представників Київської школи філософії опиняється, говорячи словами 
В.І. Леніна, діяльність «конкретного суб’єкта», «життя людини в об’єктивній 
обстановці».  

Однак, якщо «світ людини» наповнений історично успадкованими 
формами діяльності за допомогою опредметнення-розпредметнення, тоді він 
узагальнюється до «значень суспільної практики». Тому А.М. Лой слушно 
вказує: «У такому вигляді діяльнісна проблематика втрачала антропологічне 
спрямування і набувала суто онтологічних визначень... Місце поняття духу тут 
заступає уявлення про світ. Замість “досвіду свідомості”, на що орієнтується 
Гегель, виходить досвід діяльності, який властивий світу історично рухливої 
практики» [Лой 2007: 35]. І далі він зазначає: «До речі, орієнтація діяльнісної 
(антропологічної) проблематики на гегелівську схему духу, за якою аналогом 
останнього і було поняття світу, дістала відображення у впровадженні концепту 
“світогляд”. Знову-таки, якщо у Гегеля досвід духу відкладається, оформляється 
у відповідні “гештальти духу”, то в межах запропонованої структури “людина – 
світ” схожу функцію виконують історичні типи світогляду: міфологічний, 
релігійний і науковий (комуністичний). (…) Зазначена схема розрахована на 
“онтологічні засади” історичного матеріалізму. Філософи, прихильники 
діяльнісного підходу, розраховували на те, що запровадженням поняття світу 
вони суттєво модифікують діалектичний матеріалізм і перекидають місток до 
історичного матеріалізму» [Лой 2007: 35-36]. Так «антропологічна 
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проблематика» представників Київської школи філософії увібрала в себе 
«непомірну дозу апологетичної онтологізації і потрапляла в капкан догматичної 
доктрини», згідно якої людство приречене «розвивати» та «змінювати» світ 
відповідно «загальним законам розвитку», – іншими словами, «в комуністичній 
перспективі» [Лой 2007: 36].  

Аналізуючи вказане, можна побачити, що висловлені положення 
унеможливлюють формування поняття про «незалежну людину». У той час як 
західні неомарксисти послуговувались ідеєю К. Маркса про те, що людина як 
носій соціальної дії охоплена різними неусвідомлюваними інтересами, 
оминаючи які не можна задовільно охарактеризувати ситуацію людини, 
радянський марксизм забороняє зачіпати тему суб’єктивності. 
«Доктринерський марксизм» [Лой 2007: 38-39], редукуючи все нескінчене 
різноманіття людських властивостей, наприклад, схильність українських селян 
любити землю більше, ніж пролетаріат, прагне мотивацію людини звести до 
економічного інтересу, до суспільно-виробничих відносин, до класових 
суперечностей, тобто, до соціального буття людей, ігноруючи унікальність, 
притаманну кожному.  
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МНОЖИННІСТЬ ПАРАДИГМ І МНОЖИННІСТЬ ПРАКТИК 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 
Незалежність сприймають як дещо самоочевидне, однак ця очевидність 

має багато вимірів, які зумовлені множинними і відносно незалежними 
практиками встановлення незалежності: політичної, економічної, релігійної 
тощо. Кожна з них створює власний контекст, який надає абстрактній ідеї 
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незалежності конкретику, яка засвідчує життєздатність тієї чи іншої версії 
незалежності. Втім, незалежність практик ще не означає того, що кожна з них 
створює власну парадигму. Парадигма потребує не просто концептуальної 
єдності практики, але її розгорнутий організаційний характер, який можливий 
лише завдяки докладанню колективних зусиль, нормативному закріпленню 
базових цінностей та виробленню специфічної символічної системи. Лише 
у цьому випадку незалежність стає надійно забезпеченою множинними 
засобами її досягнення і захисту, які взаємно підстраховують та підтримують 
одне іншого. Так, одну людину як виконавця може замінити інша, можна 
здійснювати заміни у часі виконання, відтерміновуючи досягнення мети 
на століття, а не лише роки і десятиліття – як це неминуче виявилося би, якби 
носій певної практики незалежності був один або лише декілька. Саме тому про 
парадигмальний характер незалежності можна говорити лише для стійких 
соціальних спільнот. 

Але парадигми завжди функціонують через їхню імплементацію 
у множинні соціальні практики – завжди практика є втіленням тієї чи іншої 
парадигми, наявної чи потенційної. Незалежність неможлива без парадигми, 
без неї незалежність завжди ілюзорна. Особливо яскраво це виявляється 
на прикладі державної незалежності. Свого часу кожна країна переживала 
період бурхливого продукування численних альтернативних проектів 
державної незалежності. І хоча перемагає завжди лише один, який і лягає 
в основу розбудови основних соціальних систем цієї країни – політичної, 
економічної, правової тощо – однак, інші проекти також залишають свою 
значущість як постійна альтернатива – альтернатива для інших обставин, більш 
жорстких або ж, навпаки, більш сприятливих. Так, соціал-демократична 
концепція незалежності, яка виявилася програшною для УНР на початку 
ХХ століття як надто м’яка, у кінці ХХ століття певний час цілком успішно 
функціонувала. Але з початком активної фази гібридної війни Росії проти 
України ця соціал-демократична парадигма незалежності знову набуває 
програшного характеру. Так було і в Німеччині часів Веймарської республіки 
[Бросцат 2009; Лангевіше 2008], так може трапитися і у сучасній Європі – 
жорсткі часи потребують більш жорстких концепцій незалежності. 

Парадигма означає також неприйнятність інших парадигм: чим більш 
послідовно слідувати обраній парадигмі, уникаючи компромісів з іншими, тим 
вона дає кращі результати. Хоча на практиці, а точніше у практиках, 
трапляються дуже різні, підчас несподівані і на перший погляд парадоксальні 
варіанти сполучення різних парадигм. Це не свідчить про однозначну хибність 
практик, але швидше говорить про необхідність постійного теоретичного 
уточнення меж застосовності різних парадигм і потребу концептуального 
осмислення можливого часткового периферійного перетину не лише об’єктів, 
але і предметних сфер різних парадигм. Щодо теми незалежності це свідчить 
про необхідність виявлення і концептуального обґрунтування того ціннісного 
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інваріанту незалежності, який присутній в усіх можливих парадигмах 
її втіленнях. 
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«Town and Gown» – метафора, що буквально може бути перекладена 

як «місто і мантії». Цим виразом майже від самих початків університету 
як культурної інституції, що виникає в епоху Середньовіччя, позначали дві 
спільноти, що формувалися в університетських містах. Першою була спільнота 
містян, другою – академічна спільнота. Часто між ними виникали конфлікти 
та протистояння. Хоча відносини «Town and Gown» не обов`язково 
характеризувалися конфліктами. Навіть звернувшись до історії, можемо 
навести чимало випадків співпраці та проявів бажання міста мати свій 
університет та перетворитися на університетське місто. Виразним прикладом 
може бути місто Лейден, в якому в 1575 році було засновано університет. 
А історія цього була така: місто вистояло облогу іспанців у Вісімдесятирічній 
війні і Вільгельм І Оранський вирішив якось нагородити містян. Вони могли 
просити у володаря різні привілеї для себе, натомість попросили заснувати 
університет в їхньому місті. Тож так з’явився найстаріший університет 
в Нідерландах. 

Сучасність вимагає синхронізації розвитку міста та університету. 
Ця синхронізація повинна визначити напрямки взаємної співпраці, 
взаємопідтримку у реалізації стратегічних цілей та узгодження інтересів обох 
сторін. Місто має враховувати інтереси університету, стаючи безпечним 
та комфортним простором для навчання та проведення досліджень 
(для визначення привабливості міста для студентів можна взяти критерії, 
які визначає рейтинг QS Best Student Cities – наприклад, доступність освіти, 
активність роботодавців тощо). Університет має збагачувати соціальний, 
культурний та інтелектуальний капітал міста, спрямовуючи свої дослідницькі 
зусилля на створення наукоємних проектів, які дозволять стимулювати 
розвиток міста (його інфраструктури, сервісів, підприємництва тощо). 
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Як зауважує Джеймс Ренсом, університети можна вважати «якірними 
інституціями». Дослідник пише з цього приводу таке: «Університети в містах 
часто описуються як “якірні інституції”, іноді як “громадянські” університети. 
У сукупності університети слід розглядати як “сполучні якорі”, які можуть 
співпрацювати з містами для поєднання місцевого, національного та 
міжнародного. Майже всі університети мають в назві місто чи регіон, в якому 
вони базуються. Поряд з іншими якірними інституціями, такими як лікарні та 
великі музеї, університети глибоко вбудовані в місцеву економіку, відіграють 
вирішальну роль в координації та підтримці економічної діяльності та мають 
важливий соціальний зв'язок з місцевою громадою» [Ransom 2020]. 

Сьогодні щораз частіше звучать голоси про необхідність подолати розрив 
між університетом і містом (closing town and gown gap) [Gill 2014]. Це долання 
розриву між містом та університетом може бути потрактоване як стратегія 
долання розколів, які досвідчують сучасні міста. Про ці розколи в містах 
зазначає, наприклад, відомий урбаніст Річард Флорида [Флорида 2019]. Він 
зазначає, що міста сьогодні дедалі частіше страждають від економічної 
нерівності. Середній клас та його райони зникають, міський простір 
розколюється на маленькі зони заможности та великі зони бідности. Це 
породжує однобокий, нерівний урбанізм, в якому декілька суперзіркових міст і 
кілька елітарних районів в них здобувають усі переваги, тоді як інші місця не 
розвиваються або взагалі занепадають. З огляду на це актуалізується проблема 
нової організації територій. Сьогодні усе частіше можна зустріти феномен 
«клаптикового міста». Згідно з Річардом Флоридою, сучасні міста радше 
презентують ландшафт, який розділяється на зони тісно скупчених районів 
концентрованого багатства та більші ділянки концентрованої бідності, які 
перемежовують міста і передмістя. Проблема полягає у тому, що клаптикове 
місто формується за рахунок скупчення успішного креативного класу, який 
займає більш привабливі місця, а членам робітничого класу і класу 
обслуговування лишають менш зручні для проживання частини міст. 

Взаємодія між містом та університетом в процесі спільного розвитку 
може наддати нового поштовху для розвитку міського простору, створюючи 
умови для формування інтелектуальної екосистеми. Така екосистема, у свою 
чергу, не лише сприятиме інноваційному розвитку міста та університету, 
створить безпечні та комфортні умови для навчання та викладання, але й 
забезпечить можливості спів-буття людей заради спільного блага.  
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