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Perspektywy rozwoju nauki
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МовА, ІНдивІдуАлІзМ, культурНІ трАдицІї тА їх роль 
у суспІльствІ

Мова для індивідуальності є процесом комунікації та передачі знань, 
одночасно вона є основою його мислення, базою творчості та одним із впливових 
факторів самоусвідомлення індивіда. Саме мова дає особистості структуру мислення. 
Мислить людина за допомогою понять, які бере з мови. У мисленні індивідуальності є 
конкретні поняття й абстрактні, що позначені словами. Тому між мисленням і мовою 
існує безпосередній зв’язок. Крім того, словниковий запас індивідуальності показує 
про що він думає, як він думає, на якому рівні розвитку знаходиться.

 У свою чергу мова розкриває історію походження народу. Найчастіше 
вживані слова - поняття розкривають його психологію. Тому мова є одним із 
чинників, що впливає на розвиток психіки індивідуальності.

 Мова за допомогою конкретних та абстрактних слів може орієнтувати психіку 
індивідуальності або на пошуки свого призначення за межами власного я, і тоді він 
буде екстравертом, або на пошуки свого призначення і суті через самопізнання, в 
такому випадку індивідуальність стає інтровертом. Таким чином, мова – це один із 
факторів, який може визначити шляхи самопізнання індивідуальності.

 Мова і психіка є взаємопов’язаними і впливають одна на одну. Також 
різні мови для індивіда передають не тільки різне поняття предмета, а й різне його 
бачення, бо у мові розкривається психологія людини та нації. Мова впливає на 
формування психології нації, індивідуальності. А психологія нації та індивідуальності 
розкривається у мові. Тому мова безпосередньо впливає на світогляд та психіку 
індивіда.

Існують різні трактування мови, одне з них стверджує, що „Мова – історично 
сформована система звукових, словникових і граматичних засобів, об’єктивуюча 
роботу мислення і є знаряддям спілкування, обміну думками і взаємного розуміння 
людей у суспільстві; сукупність способів вираження у словесній творчості, заснованих 
на загальнонародній звуковій, словниковій і граматичній системі, стиль; система 
знаків (звуків, сигналів), що передають інформацію ...”[6, с. 1021] 

Мова для індивідуальності – це найбільш повне вираження його відчуттів, 
як позитивних, так і негативних. Причому це такий емоційний стан, який повністю 
захоплює індивіда. Під час такого переживання індивідуальність стає самим собою, 
при цьому розкривається його сутність. Мова в такому випадку для людини є засобом 
розкриття його переживань. „Важливим етапом на шляху самоактуалізації є так 
названі пікові переживання. Це момент екстаза, який неможливо купити ...”[4, с. 54] 

Слова у мові – це терміни, поняття, якими ми мислимо, правила правопису 
є структурою нашого мислення. Практично мова є засобом формування думки 
індивідуальності.

 Образно – чуттєве мислення формується через слова, які позначають 
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конкретні явища, предмети.

 Понятійне мислення індивіда формується через слова, які розкривають 
абстрактні поняття. Мова і мислення між собою взаємопов’язані. Коли у мові немає 
якихось абстрактних понять, вони є для нього практично незрозумілими. Тому за 
допомогою мови індивід може аналізувати свої переживання, думки та прагнути 
зрозуміти себе. „Існує самість ( self ), і прислухатись до голосу внутрішніх імпульсів – 
значить дати їй проявитись....”[4, с. 52] За допомогою мислення і мови індивідуальність 
починає усвідомлювати, що йому подобається у світі, а що – ні, яким він є, для чого 
він існує, які недоліки є характерними для його світогляду та способу життя. Все це 
дозволяє індивідуальності відчути й зрозуміти свою сутність та вибрати найкращі з 
його точки зору шляхи реалізації. 

Мова також дозволяє чітко усвідомити, який шлях самореалізації 
індивідуальності пропонує суспільство, спираючись на свої культурні цінності. 

Культурні цінності індивідуальності в українському суспільстві виховуються 
та реалізуються через мову, яка є одним із проявів цих цінностей. Безперечно римські, 
протестантські, візантійські християнські цінності мали великий вплив на розвиток 
української індивідуальності та мови. 

Римські християнські цінності сформували сучасні європейські культурні 
цінності. Можна вважати, що основи європейського раціоналізму закладає Тома 
Аквінський, запроваджуючи світогляд, який орієнтує сприйняття християнських 
цінностей на рівні індивіда через розум, на рівні Бога через віру. Пізніше з римо-
католицького християнства принцип раціоналізму переходить у світську європейську 
культуру. Крім того римо-католицьке християнство мало та має свій духовний центр 
не підвладний жодному європейському світському центру. Практично у римо-
католиків довгий час відбувались протистояння і боротьба між цими двома центрами, 
й індивідуальність мала свободу вибору з відповідальністю підтримувати світську 
владу або духовну. Римо-католицьке християнство формує у індивідуальності 
раціональне мислення,  розуміння і реалізацію свободи вибору, а з ними і схильність 
до індивідуалізму, що відповідно відображається і в мові. «Цей факт добре відомий 
лінгвістам і культурологам … для вираження індивідуальних рис особистості. … в 
німецькій (мові Н.І.) таких слів – 4000, в англійській – 17000.» [6, с.112] 

Протестантські цінності формують активний індивідуалізм, який через свою 
професійну діяльність розкривав для себе призначення дане йому з народженням від 
Бога. Тільки активна дія, чин дозволяли індивіду бути справжнім протестантським 
християнином. Так у європейській культурі формується творчий, активний 
індивідуалізм. 

  Візантійсько-євразійське християнство орієнтується на месіанську ідею 
богообраного народу (греки, росіяни), та віру в керівника з месіанською функцією. 
При такому підході на перше місце у світогляді індивідуальності виходить колективне 
сприйняття світу та себе, яке базується на ідеології. Світська влада, будучи носієм 
християнських месіанських функцій, практично складає єдине ціле з духовною 
владою, причому пануюча роль належить світській владі. Така система розвиває у 
індивідуальності ідеологічно-колективний світогляд, що має своє відображення 
у мові. «Російська мова дійсно унікальна і різко виділяється серед любих інших 
мов. Передусім – тим, що більше 40 відсотків її лексики несе оціночний характер! 
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(В любій інший мові оціночна скрашеність його словникового запасу не перевищує 
15 процентів.) Цей факт гарно відомий лінгвістам і культурологам … У російській є 
лише 2000 лексичних одиниць (слів) для вираження індивідуальних рис особистості.» 
[6, с.111, 112] 

У Київський Русі-Україні формується Софійне християнство. Саме таке 
християнство формує у індивідуальності індивідуально – персоналістичний 
світогляд, при якому індивід відчуває і усвідомлює свою неповторність та одночасно 
належність до роду, нації. Одним з тих, хто його теоретично оформив був митрополит 
Іларіон. Пізніше виводили   його на новий рівень Григорій Сковорода, Памфіл 
Юркевич, представники Кирило-Мефодіївського братства. Важливо, що в цій системі  
немає богообраного народу, кожен народ отримує Благодать(своє призначення) 
від Бога. А індивід сприймає християнство через відчуття на рівні любові та через 
розум шляхом осмислення, і  це поєднання  реалізується через волю індивіда. Так 
розвивається Софійне християнство, яке виховує у індивідуальності  розуміння та 
відчуття свого призначення дане від Бога, і тільки через власну діяльність вона може 
його реалізувати. А для того, щоб реалізувати своє призначення, індивідуальність 
повинна розуміти саму себе.     

Розуміння самої себе іде через осмислення та відчуття своїх здібностей, 
які індивідуальність отримує через свій рід(русинів-українців), так формується 
розуміння та любов до власного роду. У свою чергу з таких родів складається народ, 
нація. Тому індивідуальність починає розуміти та сприймати націю, проявом 
якої вона є. В українській культурній традиції формується індивідуалізм, який 
сприймає світ через гармонію розуму, відчуттів, волі, центром реалізації якої є сама 
індивідуальність. Для такої індивідуальності важливу роль у житті грає практична 
мудрість, греки називали її Софією.  

 У XX столітті індивідуалізм у суспільстві виходить на перше місце, а з ним 
культурні традиції окремих індивідів.  Індивідуалізм – особлива форма світогляду, яка 
на перше місце ставить цілі, інтереси індивіда. Характерними рисами індивідуалізма є 
прагнення до самореалізації, активна діяльність: творча або руйнуюча. Індивідуаліст, 
реалізуючи власні цілі, інтереси, діє у соціальній групі. 

У суспільстві існує проблема взаємодії індивідуаліста та спільноти. У 
традиційному суспільстві індивід повністю підпорядковувався спільноті, тільки 
легендарні герої, королі, святі мали право на прояви неповторної індивідуальності. 

Саме поняття індивідуалізма в індустріальному суспільстві зароджується під 
впливом ідей Джона Локка, Девіда Юма, де індивідуалізм трактувався як обмеження 
впливу спільноти на індивіда. Великий вплив на розвиток індивідуалізма мала праця 
Алексіса де Токвіля "Демократія в Америці". Індивідуалізм автор трактує як здатність 
за допомогою родини та друзів створити свій маленький світ, про який треба 
турбуватись. Такий підхід до індивідуалізму відрізняється від крайнього підходу, у 
якому його основою є виключно цілі, інтереси, потреби окремої індивідуальності. 
Оформився цей прояв індивідуалізма у працях Гельвеція, Гольбаха, Фейєрбаха, 
Чернишевського, Шопенгауера, які через теорію "розумного егоїзму" вважали, що 
воля до життя є основою індивідуалізма.

Індивідуалізмом займались Джозайі Такер, Адам Фергюсон, у своїй роботі 
"Багатство народів" Адам Сміт обґрунтовував, що коли індивідуальність працює на 
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саму себе, вона одночасно приносить користь суспільству значно кращу, ніж коли б 
вона це робила свідомо.

У той же час П’єр Леру в своїй роботі "Про індивідуалізм і соціалізм" 
стверджував, що індивід орієнтується на егоїзм, який ототожнювали з 
індивідуалізмом та прагненням індивіда бути частиною спільноти. У цій роботі індивід 
протиставляється спільноті. Негативне сприйняття індивідуалізма продовжується у 
працях Карла Маркса, Фрідріха Енгельса. 

Індивідуалізм сприймається, як прояв капіталістичного суспільства, який 
можна за допомогою соціальних процесів змінити або взяти під контроль. 

Проблемою індивідуалізма займались Сартр, Камю, Бергсон, Ясперс, Юнг, 
Фромм. У поглядах Сартра, Камю індивід вільний у виборі свого шляху і несе 
відповідальність за цей вибір. У філософських поглядах Бергсона основою моралі 
та світогляду стає індивідуальність. Ясперс вважав, що лише перехід індивіда у стан 
трансценденції може розкрити його індивідуальність. У поглядах Юнга архетип 
самості дозволяє поєднати свідомий і несвідомий світ індивіда в єдине ціле і таким 
чином розкрити суть індивідуальності. 

Фрідріх Ніцше стверджував, що коли людина у XX ст. перестає вірити у Бога, 
вона на перше місце ставить себе з неповторним індивідуальним світом. Але окрема 
індивідуальність не може вирішити всі проблеми, які з’являються у неї з припиненням 
існування Бога. Індивідуалізм окремого індивіда повинен вийти на новий рівень. 
Це рівень надлюдини, який дозволить індивіду жити та реалізовуватись у цьому 
світі. Людський індивідуалізм вирішити проблеми не може тому, що індивід займає 
проміжне положення між надлюдиною та мавпою, бо не може повністю керувати 
собою та своїми емоціями. Найнижчою стадією у цій системі  є мавпа. „Що таке 
мавпа для людини? Посміховисько або болісна ганьба! І тим же самим повинна бути 
людина для надлюдини: посміховиськом або болісною ганьбою”.[7, с.7] 

Цей рух до надлюдини іде у процесі конкурентної боротьби між людьми, 
де не існує співчуття та жалість. „Людина – це канат, натягнутий між твариною і 
надлюдиною – канат над безоднею. Небезпечний перехід на іншу сторону, небезпечна 
дорога, небезпечний погляд, кинутий назад, небезпечні вагання і зупинка.”[7, с.9] 

Ф.Ніцше стверджував, що дух надлюдини проходить декілька етапів 
перетворення. Перший – це стан верблюда, коли людина живе за принципом „ти 
повинен” та бере на себе велику кількість роботи. „Говорю вам про ті перетворення 
духу: як дух стає верблюдом, верблюд – левом ,а лев, нарешті, – дитиною.

Багато важкого належить духу сильному, витривалому духу, якому властиве 
благословення: сили його прагнуть найважчого і тяжкого.”[7,с.19]  У процесі свого 
подальшого розвитку дух надлюдини входить у стадію лева, здатного руйнувати старі 
цінності. „Створювати нові цінності – цього не може ще лев; але створити свободу 
для нового утворення – це у владі лева.

Створити собі свободу, а також священне ні перед обов'язком:
Завоювати собі право на нові цінності – це найжахливіша праця...”[7,с.20] 
Найвища стадія – дитина, здатна нести творчість та гармонію у світ. „Дитям 

є невинність і забуття, новий початок, гра, колесо, що саме по собі котиться, перший 
рух, святе „так”.[7, с.20] 

Отже, надлюдина стоїть за межами добра та зла, є вільною, творчою, несе 
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гармонію в цей світ на основі своїх уявлень. Всяке відхилення від цих уявлень вона 
вважає дисгармонією, яка потребує негайного виправлення. Основою цих уявлень 
є власне Я, яке прагне панувати над іншими, через приниження інших та безмежне 
поширення своєї волі у просторі волі інших людей. „Ви повинні бути такими, чиє око 
постійно шукає ворога – вашого ворога! А у деяких з вас існує ненависть з першого 
погляду.

Ви повинні шукати свого ворога, свою війну повинні ви вести і за свої думки! 
І якщо ваша думка підкорюється, то щирість ваша повинна і тому ще святкувати 
перемогу!

Ви повинні любити мир як засіб до нової війни. Короткочасний мир більше, 
ніж довготривалий.”[7, с.37] 

Надлюдина, створюючи власний світ, несе відповідальність у першу чергу 
перед собою, у другу чергу – перед іншими надлюдьми. Ф.Ніцше вважає, що мораль 
надлюдині не потрібна, а тому в неї немає ніяких етичних обмежень. Індивідуалізм 
Ф.Ніцше, що базується на ідеї надналюдини, яка прагне контролювати не тільки себе, 
а й суспільство. Все, що не відповідає цій структурі, підлягає знищенню. Соціальна 
гармонія у суспільстві за Ф.Ніцше створюється через надлюдину і підпорядковується 
надлюдині. 

Жан-Поль Сартр вважав, що індивідуальний розвиток можливий при 
наявності свободи вибору людини, і чим більші можливості вибору індивіда, 
тим більша соціальна гармонія у суспільстві. Основою свободи вибору індивіда є 
розуміння самого себе та відповідальність за свій вибір. 

Еріх Фромм дієвим вважав індивідуалізм, який при сприйнятті існуючого 
світу орієнтується не тільки на раціоналізм, але на ірраціональне відчуття любові. 
Це відчуття любові повинно стати основою відносин між людьми. Тоді індивід буде 
сприймати іншу людину не як засіб, а мету, що повинно призводити до соціальної 
гармонії. В іншому випадку індивід сам стає засобом та інших сприймає, як засіб для 
досягнення мети, в свою чергу це основа до дисгармонії соціальних відносин.

Анрі Берксон орієнтувався на те, що індивідуалізм, який базується на 
раціоналізмі, рухається до ідей абсолютного індивідуалізма, і це не сумісно з 
соціальною гармонією. Тільки тоді, коли індивідуалізм виходить за межі раціоналізму 
і орієнтується на інтуізм, через інтуїцію здатен поєднати індивіда та суспільство в 
єдине ціле, і це шлях до соціальної гармонії.  

Шлях розвитку індивідуалізма є складним. Як ми бачили його основи в 
різних культурних традиціях формуються неповторно та індивідуально.  Оцінюючи 
індивідуалізм, як частину суспільних процесів, спочатку вважали, що чим більше він 
розвивається у суспільстві, тим вище загальний розвиток суспільства. 

Тільки в кінці  XX ст. стало зрозуміло, що сам по собі індивідуалізм та мова, 
як один із його проявів, не можуть вирішити проблеми суспільства без принципів 
моралі, совісті. Без цих принципів індивідуалізм стає егоїстичним та руйнівним. У 
внутрішньому світі індивіда кожна складова грає свою роль: розум – раціоналізм, 
відчуття – чуттєве сприйняття себе і оточуючого світу, воля – реалізація результатів 
діяльності розуму та відчуттів. Система взаємовідносин між цими складовими 
внутрішнього світу індивіда створює неповторну індивідуальність. Коли переважає 
розум у внутрішньому світі індивіда, формується раціоналістична індивідуальність 
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дуже близька до римсько-протестанських цінностей. 

При перевазі відчуттів у співвідношенні елементів внутрішнього світу 
індивіда формується ірраціональний індивідуалізм, схильний до візантійсько-
євразійських цінностей.

Прагнення гармонійно поєднувати розум, відчуття та реалізацію цього 
поєднання через волю окремої індивідуальності формує український індивідуалізму, 
який зберігає неповторність індивідуальності та усвідомлення її  приналежності до 
нації.

Поєднання цих різних проявів індивідуалізму в українському суспільстві 
можливе через толеранцію, взаємоповагу. Так реалізація двомовності в суспільстві 
можлива, коли індивіди не тільки проголошують, а й реалізують толеранцію 
до двох мов. «Далі, державний статус російської мови не означає, що хтось в 
Україні дістає право не знати української мови, … Зрештою, це означає, що Львів, 
і Донецьк, і вся Україна має стати реально, а не на папері, двомовними.»[8, с.182] 
Тобто,  коли  двомовність стає основою їх суспільного життя. Для цього у світогляді 
індивідуальності на перше місце повинна вийти взаємоповага, яка базується на 
толерантному ставленні до двох мов, на практиці це означає, що людина вільно 
володіє двома мовами та використовує їх у повсякденному житті. 

При пануванні взаємоповаги, толеранції  у світогляді індивідуальності можна 
вирішити мовне питання. Визнання за українцями права титульної нації в Україні, а 
також прав національних меншин знімає питання державної мови, і дає можливість 
представникам національних меншин, знаючи українську мову, зберігати і розвивати 
свою власну мову. 

Статус регіональної мови реалізується через взаємоповагу між національною 
меншиною і титульною нацією, в такому регіоні більшість населення володіє 
двома мовами, а для державного службовця володіння двома мовами є обов’язок. 
Взаємоповага – це не просто проголошення принципів, а їх реалізація через 
життя індивіда, нації, суспільства. Взаємоповага, толеранція або є у світогляді 
індивідуальності, або немає. Вона розповсюджується на всі сфери суспільства.

 Так історичні питання, пов’язані з роллю та долею України у Другій 
світовій війні, породжують протиріччя в українському суспільстві. Найбільший 
конфлікт виникає між нащадками солдатів Червоної армії   та вояків армій 
УПА. Визнання тільки за своїми предками права на істину останньої інстанції 
породжує індивідуальність, основою світогляду якої є зневага та не толеранція. 
Така індивідуальність може породжувати у суспільстві конфлікти та протиріччя. 
Взаємоповага, толеранція вимагає від нащадків як радянських солдат, так і нащадків 
вояків української повстанської армії визнання за своїми предками різних уявлень 
про майбутнє України: одні хотіли жити у соціалістичній Україні, інші у незалежній 
національній Україні. Єдине, що наші предки реалізовували свої погляди в умовах 
війни. Визнання за своїми предками мати право на різні точки зору приведе до 
точно такого ставлення до власної точки зору та інших поглядів у суспільстві. Так 
взаємоповага, толеранція реалізується через конкретні дії індивідуальності та веде 
до зміни культурної традиції. 

Культурні традиції спочатку мають великий вплив на формування 
індивідуальності, так європейська культура розвиває у індивідуальності 
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раціоналістичний світогляд, євразійська культурна традиція виховує 
індивідуальність у ідеологічно – колективістському світогляді, українська культурна 
традиція формує у індивідуальності індивідуально – персоналістичний світогляд. 
Тільки пізніше індивідуальність, зрозумівши і відчувши культурні традиції, робить 
усвідомлений вибір, або залишається в межах культурної традиції, в якій вона була 
вихована, або змінює її.  Особливістю України є те, що в різних регіонах ставляться 
по-різному до ролі національної, та соціальної ідентичностей. «Є регіони (Захід і 
Центр), де нація і національні ідентичності справді є центральними категоріями, і 
є регіони (Південь і Схід), де центральне місце займають соціальні ідентичності 
(робітників і пенсіонерів).»[9, с.335] Це також має вплив на формування і розвиток 
індивідуальності. Національна ідентичність здатна об’єднати різні індивідуальності, 
соціальні групи, роди в єдине ціле. При пануванні гуманізму в національній 
ідентичності зберігається індивідуальність, при його відсутності розвивається 
шовінізм. Соціальна ідентичність, яка базується на гуманізмі, гарантує соціальну 
справедливість, за інших умов переважають безмежні права окремої індивідуальності, 
що породжуює олігархічний капіталізм. 

висновки. Індивідуально – персоналістичний світогляд індивідуальності  
формується під впливом культурних традицій, проявом яких є мова. У той  час як 
індивідуальність здатна через своє життя і культурні традиції реалізувати гуманізм, 
який може вирішувати нагальні проблеми, так само вона може поєднати і реалізувати 
у своєму світогляді соціально – національну ідентичність, що дозволить гармонійно 
розвиватись українському суспільству, а з ним культурній традиції та мові. 

Наявність різних варіантів індивідуалізму: європейського, євразійського, 
українського при присутності гуманізму гарантує свободу вибору, при його 
відсутності – конфлікт. 

У той же час європейська культура, пропонує раціоналістичну систему 
гармонізації внутрішнього світу індивідуальності, євразійська культура гармонізую 
внутрішній світ індивідуальності за допомогою ідеологічно – колективного 
світогляду, українська культура гармонізує внутрішній світ індивідуальності на основі 
індивідуально – персоналістичного світогляду. Кожна з цих культурних традицій 
пропонує свій варіант гармонії індивідуальності. Гармонія індивідуальності – 
це процес самопізнання, який призводить до реалізації свого, неповторного 
співвідношення розуму, відчуттів, волі та совісті у житті людини. Дисгармонія 
виникає в житті індивідуальності, коли у її внутрішньому співвідношенні розуму, 
відчуттів, волі зникає совість. Саме з цього при такому внутрішньому співвідношенні 
індивідуальності виникає, розвивається егоїстичний індивідуалізм, який буде 
породжувати конфлікти між суспільством та індивідуальністю. 

Тому для українського суспільства важливим є розвиток гармонії, гуманізму 
в світогляді індивідуальності, культурних традиціях, що неодмінно відобразиться у 
мові.
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