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 SEKCJA 23. FIloZoFIą. (филоСофСКие наУКи)
ПОД- СЕКЦИ Я  4. Социальная философия.

пилюгина е.в.
Кандидат философских наук

Российский новый университет 

Со-БЫтие поСтмоДерна: фарС  «вЫСоКого»  и  Драма 
оБЫДенного

 Постмодернизм – это ответ модернизму: 
раз уж прошлое невозможно уничтожить, 
ибо его уничтожение ведет к немоте, его 
нужно переосмыслить, иронично, без 
наивности.
У.Эко. На полях «Имени Розы» [5, с. 635]

 Принципы постмодерна сформировались как  ответ на вызовы модерна.   
Но   ответ этот  – многоточие.  Пропасть, разверзнувшаяся перед потрясенным 
человечеством в первой половине ХХ века –  между  культурой и природой, личностью 
и обществом, сознательным и бессознательным, самостью и социальностью – 
побудила взглянуть на многие привычные вещи под другим углом. И оказалось: 
то, что выглядит как привычное, и даже обыденное, больше таковым не является.   
Политика, экономика, искусство; разум, язык, ощущения; культура и природа, 
история и будущее  отныне и уже навсегда не являются тем, чем мы привыкли 
их считать.  Мир, даже искусственный, или, тем более, искусственный, перестал 
выглядеть как освоенный, удобный дом, где каждой  вещи определено свое место. 
Сегодня   он напоминает, скорее,    огромное  открытое пространство, где  сознательно 
разрушены все укрепления, за которыми ранее мог   спрятаться человек,   ограды, 
которые сдерживали его дремлющие силы и, одновременно,  удерживали «внешних» 
монстров  вне пределов досягаемости.    Социальная плотность в этом пространстве  
велика и ничтожно мала одновременно: феноменально людей вокруг много, но 
ноуменально каждый  всегда  один - один на один с этим бесконечно огромным в 
своих потенциальных возможностях миром. 
       «Заглядывание в пропасть»   не прошло бесследно для человечества (рост 
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неврозов и психозов, суицидальных настроений и социальных противостояний 
– «катастрофическое сознание»,  актуализированное ХХ веком).  Но, «если долго 
всматриваться в бездну – бездна начинает всматриваться  в тебя» [4, с.115] и этот 
«взгляд» - сам по себе вызов,  который сможет выдержать не каждый.  Человек 
постмодерна не перепрыгнул пропасть, но и не бежал; он застыл, зачарованный 
открывшимися перспективами и фантастическими возможностями. Замер. Завис над 
бездной.  И нельзя сказать, как в детской игре: «Отомри» - упадет, сорвется.  Однако,   
пока существует эта зыбкая виртуальная «нить»:  обоюдный интерес,  любопытный    
взгляд «Я» человека  и «мира-бездны»,  мы существуем. Жизнь идет.  
      Модерн  открыл в человеке    «тревогу», распознал его внутренние страхи, 
обнажил его противоречивую душу - и оставил   «на грани»,    на краю пропасти. 
Но бесконечно долго находиться  «на острие»  невозможно: проблема требует 
решения.   Остаться в живых над  бездной, не впасть в отчаянье, не сойти с  ума от 
смертоносных перспектив оказалось не просто, но возможно.  Человек постмодерна  
сформулировал для себя новую установку: «Если бездна смотрит на тебя – всмотрись 
в нее; может быть, не такая уж это и бездна»? «На грани» у человека может случиться 
истерика, и это не всегда будет истерика слез.  Когда невозможно больше плакать или 
бояться – просыпается смех. 
      Но смеяться тоже можно по-разному:  методология иронии древнегреческих 
философов, пышущая радость  итальянского Возрождения, традиционный для 
русской культуры сатирический «смех сквозь слезы» или скептическая улыбка 
европейской науки не имеют ничего общего с  духом всеобщей иронии, или, даже,   
более жестко -  с культурой фарса, пронизавшей постмодернистское социальное 
пространство. Принципиальное  различие состоит в том, что во все предыдущие 
эпохи «смешное» предполагало «содержательное», смех имел смысл, пусть и выступал 
в различных формах. Апологетика формы в ущерб содержанию, ставшая одним из 
признаком постсовременности, отразилось и на том, над чем и зачем человек смеется 
сегодня. Фарс – это только  внешне смешно, но смех не вызывает; комическое, 
лишенное смысла, смех, перешедший в привычку, и от того потерявший свой эффект.  
       Говоря об иронии в постмодернизме  (мы, все же, настаиваем на более  
категоричном  определении «фарс»)  Н.Б.Маньковская утверждает, что  это не 
ирония в классическом смысле слова, точнее, это ирония над тем, что всегда  
являлось табу для иронии, а то, что действительно вызывало ироничный взгляд 
или слово, напротив, воспринимается  крайне серьезно, подчеркнуто серьезно [3, 
с. 56 ]. Иронизирующий иронизирует, собственно и над своей иронией;  при этом 
совершенно не претендует на  то, что имеет право так иронизировать. Детское, 
наивное и смешное воспринимаются отныне серьезно, и только таким образом, 
ведь именно в детстве, в подсознании смешного кроется ответ на многие вопросы 
«взрослой» жизни. Получив представление об этих предпосылках, понятно, почему 
многие результаты  «взрослой» жизни, «взрослых» игр воспринимаются несерьезно 
и иронично:  известно, откуда «ноги растут» всех этих игр. Ирония постмодернизма 
– это и ирония над серьезностью как таковой. 
      Но  в термине  «ирония»  присутствует окраска некоторой элитарности, 
интеллектуализма и  тонкости.  Фарс же более груб, это порождение массовой 
культуры. Фарс   в истории  культуры оценивался как низшее, самое, быть может, 
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неприятное,   проявление комического. Но  фарс прошлого высмеивал обыденное, 
простое и жизненное, поэтому  был, не смотря  ни на что, позитивен.
       Фарс постмодерна  превращает в комическое то, что комическим быть не может в 
принципе: не просто «человеческое», но «человечное» - любовь, достоинство, семью, 
религиозные ценности, саму жизнь и саму смерть. Трудно назвать это «высмеиванием», 
скорее  напоминает конвульсивную улыбку ошарашенного ситуацией человека.   
Но, как ни странно, именно фарс делает возможным сегодня существование этого 
«человечного»  - любви, жизни, смерти.  Фарс – это симуляция смешного, когда 
смешного нет и в помине. Но, пока мы смеемся – мы есть,  как существует  и то, над 
чем можно еще смеяться. Фарс онтологизирует вещи, делая их возможными;  еще не 
вероятностными,  не реальными, но уже возможными.  Фарс – симулякр тех вещей, 
которые были уже признаны симулякрами, симулякр симулякров.  
        И вот уже тревога перестает тревожить, а одиночество – вызывать отчаяние. 
Вселявшее ужас опознается как фарс – и, о чудо, монстра больше нет!   
           Но фарс – это не ответ на проблемы, это попытка аннигиляции проблем.  
Мы  читаем газеты,  смотрим телепередачи, включаемся в Интернет. Но так уж 
реальны те ситуации, которые мы там обнаруживаем? Странное дело: мы слышим 
о «землетрясении в Японии», о «террористическом акте в Сирии», о бомбежках, 
ножевых ударах, голоде, наркомании, и чем больше мы об этом слышим, тем меньше 
нас все это   трогает.   Однако вялостью и «залакированностью» души,      скукой нельзя  
объяснить такое  равнодушие. Проблема в другом, полагает В.Е.Головин: «Мы либо 
сомневаемся, либо откровенно не верим прочитанному, услышанному, увиденному 
на экране телевизора. Можно согласиться только с одним: то или иное событие, 
вероятно, произошло, раз о нем сообщается. Но все остальное - комментарии, 
интерпретация, статистические данные - неточно, сомнительно, неверно или 
просто лживо» [2, с.4].   Фактически,      принципиальная установка постмодерна на 
плюрализм истин порождает    недоверие к истине как таковой. Мир превращается 
в огромный супермаркет, и не так просто сделать выбор, когда вариантов   много 
и каждый из них  потенциально не лучше  и не хуже других. Делая выбор, мы уже 
предполагаем  наличие в нем некой погрешности (и с точки зрения гносеологии, и 
этики, и, скажем, прагматики).  При бесконечном многообразии истин и понятие 
лжи становится бесконечным – абсолютным. 
   Информация перестает быть носителем смыслов; сегодня  информация сама по 
себе  едва ли имеет какой-то смысл. «Мы находимся в мире, в котором становится 
все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла» - правомерно 
утверждает Ж. Бодрийяр.  [1, с. 48] .     Так информация «разлагает смысл, разлагает 
социальное» [5, с. 49]. Информация перестает измеряться категориями истинности-
лжи,   зато становится действенным инструментом формирования реальности. 
     И все же,  чрезмерный плюрализм (информации, связанной с ней реальности) и 
экспликация лжи  как онтологической, а не гносеологической категории,    не являются 
главной предпосылкой социальной пассивности - сумеречного существования -  
человека  современности. Ведь,  когда впереди не видно ничего  – жить не для чего. 
Категория лжи –   категория из разряда «ничто», абсолютизация актуальной и даже 
потенциальной пустоты. 
    Выжить человеку постмодерна помогает как раз вера в то, что там, за пустотой, 
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и, может быть, в самой пустоте «что-то есть». Что-то позитивное, ради чего стоило 
бы принять всю неправду и иллюзорность этого мира. Суть «киндер-сюрприза» 
- в самом «сюрпризе», в его непредсказуемости и даже бесполезности;   в самом 
процессе «открывания коробочки». Мир постмодерна – мир бесконечной вариации 
«сюрпризов», которые мы же сами для себя в него и «вложили».  Это заданная 
(придуманная)   реальность – симуляция реальности. Причем признаком того, что 
нечто существует как реальность, становится реакция  на  это «нечто»: реакция  
предшествует самой реальности, программирует реальность (смех «за кадром» 
ток-шоу, рекламные кампании и  социологические опросы, проводимые накануне 
выборов). Возникает ощущение, что реакция – это и есть собственно реальность, 
но это снова иллюзия. Реакция также запрограммирована – симуляция реакции 
на симулированную реальность.    (В рекламном ролике ребенку показывают,    как 
открывается коробочка, как достается сюрприз, и - самое главное - радость ребенка, 
получившего желаемое;  отныне все дети просто обязаны также радоваться, открывая 
свои «коробочки», ведь они уже настроены на правильный дискурс осознания 
реальности и отношений с ней). Симулякром здесь становится не только сама вещь, 
не только заданная реакция, но и собственно  человек как потенциал таких реакций. 
Более того,   симуляция  не зависит от события:  прогнозируемая реакция наступает 
даже тогда, когда наши прогнозы не оправдываются (в «коробочке» ничего нет, или 
есть вовсе не то, что ожидали). Но «шоу должно продолжаться», даже когда уходят 
зрители и умирают актеры. И в этом случае, симуляция реакции на невозможную 
(неосуществленную) реальность, действительно, выглядит как фарс: радость на то, 
что не может вызвать радость.     
     Интерпретацию событий мы воспринимаем как фарс, и это делает возможным 
не воспринимать реальность самих событий. А значит, делает реальными нас самих. 
Как аутичные дети, люди постмодерна обеспечивают собственное существование, 
замыкаясь в себе. Превращая реальные драмы, проблемы, вещи, отношения в фарс,  
человек постсовременности утверждает: «Пока они (проблемы, вещи, отношения),  
окружены фарсом, а значит, не  в полной мере и существуют,  - могу существовать я». 
       Отсюда интерес к повседневности; обыденное и высокое, фактически, 
меняются местами;   детали  выставляются напоказ; то, что всегда определялось 
фундаментальным в культуре, окружается фарсом.  
        Экзистенциальный драматизм   человеческого бытия становится привычкой.  
Мы уже не смотрим с ужасом на трагичные эпизоды в нашей жизни, в лучшем случае 
все это вызывает лишь любопытство.  Со-бытие  утеряло главное – со-причастность  
бытию Другого.
       Неординарность прикрывается одеждами обыденности, а посредственность  
позиционирует себя как гениальность.   Творчество перестает быть символом 
реализации самости, но при этом  не теряет свою символическую форму. Только 
форма  уже не наполнена  определенным содержанием – форма становится «сама 
себе содержанием».  Это даже не «искусство ради искусства» - это искусство, которое 
вообще не задумывается, ради чего (или кого) оно осуществляется. Творец перестает 
быть художником, в лучшем случае, он – талантливый фотограф,  делающий 
дайджесты для глянцевых журналов.  Искусство приходит в каждый дом, становится 
интерьером социальной жизни и социальным макияжем личности.  Искусство 
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ставится  «на поток», становится производством, а производство воспринимается 
как подлинное искусство (яркий пример - мерчендайзинг).   Так осуществляется 
конвергенция производства и искусства, на которую указывал Ж.Бодрийяр  [1, с. 51]. 
    Это явление   ни позитивно, ни негативно по своей сути, как нельзя однозначно 
классифицировать и оценить, например, моду, Интернет и слишком широкое 
распространение  высшего образования.  Это – измерения, в которых   осуществляется   
современная реальность,  к другим реальностям не имеющая никакого отношения 
просто потому, что с ними не соприкасается. Традиционные ценности  (любовь, 
истина, добро, свобода, справедливость) постмодерн препарирует, вводя 
нетрадиционные  аксиомы и дополнительные переменные   как основания их бытия  
и оценки. Те или иные научные гипотезы и  религиозные ценности  истинны или 
неистинны? Выставление на всеобщее обозрение политических и семейных тайн – 
справедливо или несправедливо? Танцы в храме – признак свободы или несвободы? 
Верность собственным принципам – это добро или не добро? Многообразие  
переменных создает  бесконечный лабиринт выводов и резонансов:  те же танцы  
могут, также, классифицироваться в дилемме  «любовь или нелюбовь», «истина или 
не истина», более того, в совершенно произвольно выбранных основаниях, как то:   
«реальность и виртуальность», «смех и слезы», «действие и бездействие» -  и так далее, 
до бесконечности.  Бесконечно дробящиеся и перекрещивающиеся «переменные» 
продуцируют бесконечно дробящиеся оценки: нет целого, есть только детали, и по 
ним нам необходимо судить о целом как о целом.  
    Мир постмодерна – мир «неевклидовой геометрии»,  вводящий парадоксальные 
аксиомы как основания своего существования; мир возможностей и вероятностей, 
где истина и ложь  не только взаимно преходящие категории, но и взаимно 
накладывающиеся.   Какая правда правдивей? Какое добро добрее? Смех – смешнее? 
Культура – культурнее?  И речь идет не о том даже, что абсолютные (универсальные) 
некогда понятия   позиционируются как относительные (это явление модерна и, может 
быть, начала постмодерна). Постпостмодерн (термин, которым оперирует, например, 
Н.Б.Маньковская [3, с. 56]) идет дальше: сегодня вообще нивелируются  категории 
«абсолютного» и «относительного»; теряют значимость,  то есть,  перестают что-либо 
означать. Значение имеет только то, чему мы придаем значение. 
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гармонія СУСпільСтва: принЦипи, механізми реалізаЦіЇ

Суспільство – система взаємодії соціальних інститутів, груп, класів, індивідів, 
яке відбувається в межах спільної території, та регулюється єдиною системою 
управління, національною культурою. 

Коли у суспільстві задовольняються інтереси більшості соціальних груп, 
класів, а також працюють над зменшенням соціально незабезпечених груп, є цінності, 
прийняття яких індивідуальністю, соціальною групою відбуваються через свободу 
вибору, таке суспільство прагне бути демократичним. У суспільстві, де система 
управління працює на окрему соціальну групу, а всі інші пригнічуються, цінності 
популяризуються за допомогою державної ідеології, таке суспільство схильне 
стати авторитарним, тоталітарним. Причому, доволі велику роль у суспільстві, 
як демократичному, так і тоталітарному, грають соціальні й національні питання, 
цінності. Соціальне питання – це матеріальне забезпечення індивідів, соціальних 
груп, класів у суспільстві. Нація, а з ним національне питання це те, що здатне 
об’єднати представників різних класів, соціальних груп в єдине ціле. 

Націоналізм, який спирається на гуманізм, передбачає будівництво нації, де 
велику роль грає окремий індивід. Націоналізм без гуманізму породжує шовінізм. 
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). 
”[1, с.335]

Соціальне питання виконує свою функцію ефективно у суспільстві, коли 
базується на гуманізмі. Гуманізм – це визнання індивіда найвищою цінністю 
суспільства, повага до його здібностей, створення умов для його самореалізації. 
Коли гуманізм стає основою соціальної політики, це приводить до забезпечення 
нормального життєвого рівня для всіх представників даного суспільства і розвитку 
економіки на принципах ринкової економіки з соціальними гарантіями. Соціальна 
політика в умовах ринкової економіки, яка не орієнтується на гуманізм, породжує у 
суспільстві з одного боку збагачення окремих індивідів та формування олігархічного 
капіталізму, з іншого – розорення частини населення. 

Економіка з гуманістичними тенденціями стає однією з основ для широкої 
самореалізації індивідуальності, в іншому випадку – жорстокою експлуатацією 
та регламентацією життя індивідуальності. У політиці гуманізм, орієнтуючись на 
права індивідуальності, реалізує закон і демократію, без гуманізму породжується 
авторитаризм. 

Велику роль у суспільстві грає соціальна структура – схема взаємодії 
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соціальних груп, індивідуальності в культурі, політиці, економіці. Соціальна 
структура, яка орієнтується на гуманізм, здатна наблизити суспільство до гармонії. 
XX століття показало, що дисгармонійним суспільство стає внаслідок відсутності у 
сучасних цінностях гуманізму. Культура, розвиваючи гуманізм, робить його основою 
цінностей суспільства. 

Цінності – найважливіші ідеї, уявлення, погляди про добро і зло індивідів, 
соціальних груп, які формуються під впливом національних культур. гармонія 
суспільства – це цінності, які осмислюються у суспільстві через культуру, 
політику, економіку, а реалізуються на основі соціальної структури суспільства. 
У кожного суспільства існує свій шлях до гармонії. Причому наскільки суспільство 
стає гармонійним, настільки воно здатне відобразити в своєму влаштуванні закони 
природи і всесвіту.

У той же час індивідуальність формується під впливом культурних традицій 
і біологічних факторів. При народженні дитина – це не чистий аркуш паперу, вона 
має задатки, які передаються їй генетично від мами і батька, культурна традиція – це 
форма, в якій індивід розвиває свої задатки і робить їх здібностями. 

Коли за традицією у суспільстві сприймаються жінка та чоловік, як 
рівноправні представники зі своїми індивідуальними особливостями, то через 
суспільство, родину виховується індивідуальність у повазі до батьків. Повага до 
батьків є проявом самоповаги, бо основні задатки індивідуальність отримує через 
своїх батьків та їх рід. Задатки є позитивні та негативні, завдання індивідуальності 
– осмислити їх шляхом самопізнання. Пізнаючи себе, індивідуальність розуміє 
та відчуває свою неповторність, а також належність до роду (генетично передача 
задатків від покоління до покоління). 

Культура, створюючи спільні цінності, об’єднує ці роди в єдину націю. Так 
український народ формується під впливом трипільських культурних традицій, які 
базувались на землеробстві та ремісництві, що в свою чергу привело до розвитку 
раціоналізму в український ідентичності. Арійська культурна традиція, яка теж 
вплинула на формування української нації, принесла осідланого коня, колесо, 
віз, психологічною основою цієї культури є активна, дієва особистість з сильно 
розвинутими відчуттями та волею. Індивідуальність, вихована в цих культурних 
національних традиціях, сприймає світ і самого себе на рівні відчуттів, потім 
осмислює через розум і, поєднавши відчуття та розум в єдине ціле, за допомогою волі 
реалізує цю гармонійну єдність через власне життя. Причому, при такий культурній 
традиції індивід здатен поєднати у єдине ціле розум, відчуття, волю, тому прийняте 
рішення є проявом цієї індивідуальності. Значить українська культура орієнтується 
на неповторну індивідуальність, яка одночасно є проявом роду, нації. Так починає 
формуватися індивідуально-персоналістичний світогляд українців та розвиватись 
гуманізм. 

Одночасно така національно-культурна традиція формує на рівні психології 
в українців цілеспрямованість. Соціальна структура українського суспільства, яке 
орієнтується на власну культуру, однією з основ якої є гуманізм, реалізується через 
виборність та звітність керівництва та рівність всіх перед законом (верховенство 
права).

Прийняття християнства 988 року у Київський Русі міняє форму сприйняття 
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в український культурі, залишаючи незмінним національну ідентичність. У Київській 
Русі формується Софійне християнство, домінуючу роль у якому грає арійсько – 
трипільські традиції. Сам термін Софія означає мудрість, яка реалізується через 
діяльність окремої індивідуальності..

Особистість сприймає Благодать у Софіїній традиції, спочатку через відчуття 
– це любов. Коли Благодать (любов) возсіяє в серці людини, вона буде освітлювати 
розум людини. Сприйняття Благодаті-любові на рівні відчуттів є неповним без 
його осмислення, розуміння особистістю у Софійному (русинсько-українському) 
християнстві. Тільки коли розум та відчуття складають єдину цілісність, особистість 
реалізує цю цілісність (гармонію) через свою сильну волю.

Практично Софійне християнство продовжує арійсько-трипільські традиції, 
які у світі індивіда синтезує в єдине ціле розум і відчуття, а воля стає центром 
реалізації цього поєднання. Одночасно у особистості вперше виникає свобода 
вибору між власним призначенням даним Богом і гріхом та не виконанням свого 
призначення. „ „Нова людина” Іларіона була вільна у виборі шляху, який міг вести і 
до спасіння, і до падіння. Тут вибір надавався людині”.[2, с.15] 

Призначення особистості дане від Бога тому, хто його якісно виконує, тобто 
є гарним селянином, ремісником, князем, хто не тільки працює на себе, а створює 
умови для процвітання духовного християнського центра – Києва. Одночасно 
особистість розуміє та відчуває, що її неповторність є проявом роду та етносу, до 
якого вона належить. Так у софійному християнстві починає формуватись свобода 
вибору, та персоналізм.

Софійне християнство Київської Русі виникає на арійсько – трипільській 
традиції, яка є самобутнім і самодостатнім проявом української культурної традиції. 
основні цінності цього християнства – це особистість яка сприймає існуючий 
світ через гармонію розуму та відчуттів (філософія серця), реалізує це гармонійне 
поєднання через власну волю, розуміє та відчуває свою спорідненість з родом 
русинів та новим духовним центром християнства Києвом (персоналізм), має 
свободу вибору, за яку несе відповідальність. 

Софійне християнство Київської Русі розвивається у процесі боротьби, 
протистоянні та взаємодій з Візантійським, Римо-католицьким християнством. 

Новий етап розвитку Софійного християнства з його головними цінностями 
формується в період існування козацької держави Зіновія-Богдана Хмельницького. 
У Софійному християнстві особистість сприймає існуючий світ через гармонію 
розуму й відчуттів (філософія серця), реалізує це поєднання через сильну волю, 
розуміє та відчуває свою спорідненість з родом русинів і новим духовним центром 
християнства Києвом (персоналізм), має свободу вибору, за яку несе відповідальність 
з його персоналістичним світоглядом. 

Українське козацтво виникає на кордоні двох цивілізацій: з одного 
боку Європа, а з іншого – Османська імперія. Цей кордон проходив по теренах 
Московського князівства, Речі Посполитої (Південна та Східна Україна), Австро-
Угорщина (Балканський півострів), Мальтійський орден. На всіх цих теренах йшла 
війна між двома цивілізаціями, тому прикордонне населення, несучи військову 
службу, звільнялось від податків і отримувало підтримку від влади. Виключенням 
були українські козаки: вони захищали південні та східні кордони України, але їх 



97

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

у своїй більшості вважали біглими селянами, кількість реєстрових козаків була 
невелика і платню їм не платили регулярно. 

За часи Дмитра Вишневецького (Байди) козацтво стає прикордонним 
військом зі своє власною системою самоорганізації, незалежною від держави Речі 
Посполитої. 

Тільки за часи Петра Конашевича – Сагайдачного козацьке військо 
вступає до київського братства. В наслідок цього вони починають представляти 
цінності всього українського суспільства. У культурних традиціях Запорозького 
козацтва відбуваються великі зміни, зберігаючи характерну психологічну рису 
русинсько-української традиції – цілеспрямованість, наполегливість, зростає роль 
окремої особистості. Козаки – це люди, які вірять у своє призначення дане від 
Бога і розуміють, що тільки активна, діяльна особистість через своє життя може 
реалізувати це призначення. Завдяки зростанню ролі індивідуальності в культурній 
традиції і відбувається перехід від персоналістичного світогляду до індивідуально-
персоналістичного світогляду. Це результат освітньо-політичної діяльності братств, 
Київсько-Могилянського колегіума. „Що роблять православні громади в Україні? 
Закладають свої друкарні, школи, і врешті відкривається Києво-Могилянська 
академія. Учені монахи звіряють точність перекладів священних текстів на 
церковнослов’янську мову. Виникає нова, світська і динамічна культура, побудована 
на західних зразках. ”[3, с.164] 

За часи Зіновія-Богдана Хмельницького відбувається покозачення всієї 
України, тому індивідуально-персоналістичний світогляд стає основою українського 
суспільства. Цей світогляд відповідає русинсько-українській психології. Український 
індивідуалізм часів козаччини будь-яку подію чи людину спочатку сприймає на рівні 
відчуттів, потім осмислює за допомогою розуму, і, поєднавши розум та відчуття в 
єдине ціле, реалізує через власну волю. Причому індивід відчував і розумів свою 
належність до роду українців, який тоді асоціювався з козацтвом. Тому індивідуально-
персоналістичний світогляд практично розкриває суть української домінуючої риси, 
яка називається цілеспрямованістю. Виникнення цієї психологічної риси пов’язане з 
системою світосприйняття, яке з часів арійсько – трипільської цивілізації, Київської 
Русі до Козацької держави орієнтується на поєднання в єдине ціле відчуттів та розуму 
в світогляді індивідуальності й реалізації цієї єдності через власну волю.

Українська національна ідентичність та соціальна структура продовжує свій 
розвиток в межах Козацької держави, одночасно знаходячись у центрі протистояння 
європейської та азіатської цивілізацій. Причому ця держава будує свою соціальну 
структуру на національних традиціях. До основних положень українських модерних 
цінностей у соціальній структурі належить:

1. Гуманізм у культурі.
2. Демократія в політиці.
3. Ринкова економіка з соціальними гарантіями. 
гармонія українського суспільства реалізується на рівні особистості через 

індивідуально-персоналістичний світогляд, в психології через цілеспрямованість, 
у релігії основою реалізації є Софійне християнство, у культурі базою є гуманізм, 
політика – це демократія, в економіці – ринкова економіка з соціальними 
гарантіями. Коли ці принципи ставали основою українського суспільства, яке, 
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долаючи перешкоди, прагнуло реалізувати власний шлях до гармонії. 

Але коли Україна втрачала власну незалежність і ставала колонією, то 
її метрополія через асиміляцію прагнула запровадити свої принципи устрою 
суспільства. Вони не відповідали українським принципам гармонії суспільства, це 
в свою чергу приводило до дисгармонії українського суспільства. Це породжувало 
боротьбу за збереження Софійного християнства, що пізніше стає „філософією 
серця”, яку остаточно теоретично оформляє Григорій Сковорода. 

В різних імперіях боротьба проходила з різними наслідками для українського 
суспільства. Так у Австро-Угорський імперії у Галичині діяли східноукраїнські 
патріоти, які об’єднались з місцевими народовцями. Завдяки діяльності Юліана 
Романчука, Володимира Барвінського, Михайла Драгоманова, Михайла Грушевського, 
Івана Франка, Михайла Павлика та багатьох інших – українське селянство Галичини 
стало частиною української нації свідомою у своїх політичних інтересах.

 У той час на західноукраїнських землях традиція софійного християнства має 
своє продовження в іншій формі. Уніатська церква – радикальний шлях модернізації 
українського православ’я. Греко-католицька церква в західноукраїнському суспільстві 
представляла українців та їх традиції. 

З приходом на галицький митрополичий престол Андрея Шептицького 
український індивідуалістично-персоналістичний світогляд модернізується, активно 
реалізується в суспільному житті Галичини. 

Важливим є те, що після розпаду Австро – Угорської імперії в її культурі на 
перше місце виходить гуманізм, і вона відмовляється від імперських амбіцій. Теж 
саме відбувається після розпаду Польської та Німецької імперій, в їх культурі на 
перше місце виходить гуманізм, а не імперська ідеологія.

У Російській імперії вважалось, що Київська Русь – це перша російська 
держава, де з XI ст. живуть виключно руськіє, а білоруси, українці – це частина 
російського етносу. Білоруси, українці – це росіяни, які зазнали впливів Польщі, 
Австро-Угорщини. На теоретичному, науковому рівні ця теорія оформляється у 
твердження про спільну східнослов’янську спадщину Київської Русі. Ця теорія на 
перше місце ставила імперські амбіції, а не індивіда з його неповторним світоглядом. 
Українська ідентичність з його неповторним світоглядом, психологією, культурою не 
визнавалася. А процес асиміляції українців почався з православ’я, тому що українці 
та росіяни належали до цієї консисторії. 

Хоча між візантійсько - євразійським християнством та Софійним 
християнством існують суттєві відмінності. Так візантійсько – євразійське 
християнство орієнтується на месіанську ідею у культурі, в психології – на колективізм, 
у політиці – на абсолютну владу (суверена демократія у XXI ст.), світогляд особистості 
формується під впливом ідеологічно колективних традицій, економіка орієнтується 
на дирежизм. 

Зміна світогляду українського православ’я відбувається тоді, коли Київська 
митрополія була включена до складу Московського патріархату. Як наслідок, 
українська православна церква першою попадає під процеси асиміляції, яке 
проводить Московське князівство. Це відбувається не тільки в церковному, але 
й у світському житті українського суспільства. В результаті починаються зміни у 
світогляді частини українців у співвідношенні розуму, відчуттів, волі; домінуючу 
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роль починають грати відчуття,а розум – другорядну роль, воля стає заслабою для 
реалізації поглядів індивіда. 

Відродження української культури відбувається через індивідуально-
персоналістичний світогляд особистості, традиції софійного християнства 
(філософію серця), свободу вибору з відповідальністю, та психологічну 
рису – цілеспрямованість

 Все це відбувається у протистоянні з євразійською суспільною традицією. 
Причому боротьба іде не на рівних: євразійська традиція отримує підтримку від 
метрополії, а українська орієнтується на свої сили, не маючи підтримки держави. 

Навіть після розпаду російської імперії євразійська традиція не відмовляється 
від імперської ідеології і не ставить на перше місце гуманізм. В СРСР (Радянській 
Росії) змінюється не зміст, а форма євразійської культури. У Радянському Союзі 
росіяни вважались титульною нацією, бо несли всьому світу комуністичну ідею, а 
реалізовувалась ця ідея через генерального секретаря КПРС, батька всіх народів, 
месіанська ідея, яка базується на ідеологічно-колективному світогляді в новій формі, 
де українцям відводилась роль молодшого брата, національної меншини на власних 
теренах. 

Правда був період в СРСР у двадцятих роках XX століття, названий політикою 
непа та коренізації, які на теренах УРСР вилились в епоху „Відродження”. Яскравими 
представниками цієї епохи є ВАПЛІТЕ, до складу якої входили: А.Любченко, П.Панч, 
М.Йогансен, О.Слюсаренко, М.Куліш, М.Хвильовий, театр „Березіль” на чолі з 
О.Курбасом, представник модерної драми М.Куліш, школа художників Бойчуків, яка 
поєднувала традиційне і модерне в єдине ціле, картина Кричевського на конкурсі 
у Бієнале зайняла перше місце, художні фільми О.Довженка визнані світовими 
шедеврами. Практично була створена самодостатня українська культура, яка не 
копіює ні європейську, ні російську культури. 

 У епоху відродження формується українська еліта. Еліта – це професіонали та 
патріоти, які здатні створити справедливу, ефективну соціальну структуру. Без еліти 
нація не може бути ефективною. „Чеський дослідник національних рухів Мирослав 
Гроч поділяв їх на рухи „великих” народів, які зберегли свою еліту, та „малих” 
народів на кшталт його власного, які втратили свою традиційну еліту і були змушені 
відбудовувати свої нації з нічого.” [4, с.12] Розстріляне українське відродження – це 
нищення нашої неповторної еліти. «Згідно з цією схематичною класифікацією, попри 
свою чисельну перевагу над такими «великими» народами, як поляки чи угорці, 
українців можна було вважати найбільшою «малою» нацією Європи …» [4, с.12] Крім 
того, базою звідкіля черпались кадри для української еліти було українське селянство. 
Тому українське селянство пройшло через голод – фізичне знищення, яке через 
колективізацію позбавило українців власної землі, а з нею економічної незалежності. 
Як наслідок українське суспільство пройшло через геноцид «Геноцид здебільшого 
розуміють як спробу знищити або завдати шкоди якій-небудь національній, етнічній, 
расовій або релігійній групі з метою злочинно змінити національний характер 
деякого регіону засобами, перерахованими у Конвенції про геноцид: вбивство членів 
цієї групи і навмисне створенням для неї таких життєвих умов, які розраховані на 
цілковите або часткове фізичне знищення її….що у 1932-1933 рр. в Україні одночасно 
проводили дві кампанії. Одна з них мала на меті заморити людей голодом до смерті, 



100

Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
забираючи у них продовольство, друга – завдати шкоди їхній культурі, забороняючи 
її здобутки і репресуючи тих, хто створював її …» [4, с.92] 

Наслідком такого геноциду була асиміляція українців та прийняття 
євразійських культурних цінностей. Ці цінності були чужими для українського 
суспільства, що вносило у життя індивідуальності та суспільства дисгармонію. На 
рівні індивідуальності зникає відчуття єдності з власним родом та нацією внаслідок 
чого світогляд стає з індивідуально-персоналістичного, індивідуалістичним. У 
співвідношенні розуму, відчуттів, волі домінуючу роль починають грати відчуття, 
розум – другорядну роль, воля не грає навіть другорядної ролі, (зміни на рівні 
філософії серця). Внаслідок переваги відчуттів впертість стає психологічною рисою, 
а не цілеспрямованість.

 У житті суспільства індивідуальність з таким світоглядом на перше місце 
ставить власні амбіції і будь-яке їх подразнення веде до суспільних конфліктів 
та розколу суспільства. На превеликий жаль євразійська національно-культурна 
традиція не вийшла на рівень гуманізму, а продовжує сповідувати імперські амбіції 
та підтримувати асиміляцію українського світогляду, психології, культури на відміну 
від австрійської, польської, німецької національно-культурних традицій.

висновки. Шлях до гармонії українського суспільства лежить через 
повернення до своєї національної ідентичності, основою якої є індивідуально-
персоналістичний світогляд (філософія серця), у психології – цілеспрямованість, в 
релігії – Софійне християнство, у культурі гуманізм через розуміння неповторного 
призначення нації та індивіда, ринкова економіка з соціальними гарантіями, 
політика – демократія. практично ніхто не може вирішити за українців, як їм 
розвивати свою національну ідентичність.
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