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Історія завжди має справу з різновидами часу, які пов’язані на емпіричному рівні з просторовими параметрами різних часових пластів. Вони
відсилають нашу свідомість до багатьох рівнів з різною тривалістю
в часі та розвитком, які, однак, існують та діють одночасно. Крізь
призму теорії часу всі конфлікти,
компроміси та консенсуси в минулому та сучасному можна звести
до тертя, напруги і ліній розламів,
що дрімають в різних часових пластах і можуть ними ж пробуджуватися до життя.
Райнгарт Козеллек

Передмова
Дослідження розвитку людини, її духовного світу в
суспільствах перехідного типу, до яких належить і Украї
на, – одна із актуальних проблем, що постала перед віт
чизняним суспільствознавством. Для науковців об’єктом
особливої уваги є молодь, яка відіграє важливу роль в соціальній динаміці українського суспільства. Наше майбутнє значною мірою залежатиме від того, наскільки
успішно молоде покоління буде спроможним осмислити
та засвоїти загальнонаціональні ідеї та інтереси, втілити
їх у життя.
Органічна, обумовлена природою, спрямованість мо
лоді у майбутнє ніяк не відсторонює її від минулого. «Минуле й майбутнє – це дві сторони однієї медалі. Вони поєднуються сьогоденням. І якщо нині хтось і десь намага
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ється ввійти у завтра, спираючись на фальсифіковане
минуле, він матиме не що інше, як потворне майбутнє»1.
Зважаючи на це, формування історичної свідомості
студентської молоді – одне з найбільш складних завдань,
що стоїть перед українським суспільством загалом та перед системою освіти, зокрема. За даними Державного
комітету статистики вищу освіту в Україні на початок
2008–2009 навчального року прагнули здобути близько
2700 тисяч студентів. У 2008 році навчальними закладами освіти III–IV рівнів акредитації випущено 505,2 тисячі фахівців, зараховано на навчання 33344 аспіранти та
1476 докторанти2.
Нинішній стан їхньої історичної свідомості, як свідчать результати соціологічних досліджень, надто супереч
ливий. І в цьому немає ніякої дивини та непередбачуваності. Адже духовний світ молодої людини, що формується в умовах масштабних суспільних трансформацій,
не може не бути складним і суперечливим. А саме такою
є суспільна свідомість в Україні – не просто «розколотою»
та «розірваною», а атомізованою та амбівалентною. Вчені
діагностують «гостродискомфортну кризу самоідентифікації» (М. Михальченко) українського соціуму, його різних
соціальних прошарків, і молоді в тому числі.
Криза ідентичності є виявом стану невизначеності
щодо оптимального напряму розвитку суспільства, руйнуванням усталеної системи цінностей, конфронтацією
різних суспільних сил. Основними проявами такої полярності є:
 розрив між утвердженням пріоритету особи в су
спільно-політичному розвитку та широким декларуванням ідеї пріоритету загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів;
Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура. Ідео
логія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз. – 2-е вид. – К.:
Знання України, 2005. – С. 551.
2
Освіта. Вищі навчальні заклади. [Електронний ресурс] / Дер
жавний комітет статистики України – Режим доступу: http://www.
ukrstat.gov.ua/
1
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 відсутність гармонії між національною ідентифікацією та іншими різновидами колективно-культурної
ідентифікації;
 суперечливість між міфами про національну ідентичність та реальними потребами, інтересами і прагненням окремих груп населення, в тому числі і молоді;
 надмірна увага масової свідомості до ідеологічних
(насамперед, національно забарвлених) цінностей замість прагматичних пропозицій в процесі реформування суспільного організму1.
Зазначені особливості суспільної свідомості притаманні і молодому поколінню. Разом із тим молодь є особливою
соціально-демографічною групою зі своєю власною субкультурою. Цінності, світоглядні орієнтації студентської
молоді не завжди збігаються із загальносуспільними. Усе
це дає нам підстави розглядати історичну свідомість молоді як таку, що має і загальносуспільні ознаки, і специфічні особливості. Перебуваючи в органічній єдності,
вони є уособленням якісної визначеності та функціональності зазначеного феномену – історичної свідомості студентської молоді, поза якою не може бути ні національної, ні патріотичної, ні громадянської свідомості.
Процес розбудови української державності ставить завдання всебічної підготовки та виховання людини і громадянина. Хто ми такі, звідки вийшли і куди прямуємо,
де наше коріння? Без відповіді на ці запитання молода
людина не може включитись у загальнодемократичний
процес в якості його повноправного суб’єкта. Адже бути
громадянином – це значить сприймати державу як свою,
діяти відповідно до її політики. Це вимагає високого рівня свідомості, складовою якої є свідомість історична.
Знаючи минуле, людина впевненіше сприймає сьогодення і моделює майбутнє. Вона розуміє, що нинішні
процеси обумовлені історично, що тисячі, а може й мільйони людей віддали за цю мить своє життя, що українці –
Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ
на зламі тисячоліть. – К.: Академія, 1999. – С. 118.
1
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це народ, який споконвічно прагнув державності й, виборовши її, повинен зберегти в тих складних політичних
вирах, які розгортаються в сучасному світі.
Впродовж минулих десятиліть в школах і вищих навчальних закладах історія мала ідеологічно препарований
вигляд. Проникнення до глибин історичного знання не
заохочувалось. Історія України розглядалась як складова російської. Українську історико-культурну традицію –
унікальний досвід культуротворення світового масштабу – фактично не визнавали. З проголошенням незалежності виникли не менш складні проблеми: як подати цей
матеріал учню і студенту, як виховати шанобливе ставлення до своєї історії і культури, не провокуючи зневагу до народів і держав, що принижували й обмежували
її розвиток, які форми історичного виховання найбільш
ефективно сприяють процесу громадянського становлення молоді тощо. Пошук відповідей на ці та інші запитання є основним завданням пропонованого посібника.

8

Розділ I.

Особливості та пріоритети сприйняття
соціально-історичних трансформацій
сучасною молоддю

1. Молодь в умовах соціально-історичних трансформацій:
ціннісно-світоглядні настанови
2. Специфіка історичних процесів в умовах глобалізації
3. Особливості та пріоритети сприйняття історії сучасною
молоддю
4. Майбутнє як детермінанта молодіжного сприйняття історії
1. Молодь в умовах соціально-історичних трансформацій:
ціннісно-світоглядні настанови
1905 року в «Літературно-Науковому Віснику» було
опубліковано статтю Івана Яковича Франка «Одвертий
лист до галицької української молодежі», в якій він звертається спеціально до молоді, бо вже кілька років перед
тим багато спілкувався і впливав на галицьке студентське середовище, будучи переконаним, що тільки нове
покоління зможе змінити ситуацію в українській патріотичній громаді – аморфній, безвольній і дезорієнтованій
космополітичними ідеологіями соціалізму та лібералізму.
«Ви, молоді приятелі, що з зацікавленням читаєте новини з Росії, чи подумали Ви про значення тих
подій для нашої нації, для нас усіх, для кождого з
нас особисто? Адже ж всесвітня історія не історія
героїв, а історія масових рухів і перемін; а ми ж
кождий особисто хіба не часть тої маси, яка сими
подіями покликана до руху та переміни? Чи подумали Ви над сим, куди можуть понести нас ті рухи,
якою луною в особистім житті кождого з нас можуть відбитися ті переміни і які обов’язки на кождого з нас накладає теперішня хвиля? Мені здається, що як люди, обдаровані свідомістю і даром думки, ми всі повинні про се думати, думати більше й
9

інтенсивніше, ніж про все інше, що нас цікавило
досі. Бо приходить велика доба, і горе нам, горе
нашій нації, коли велика доба застане нас малими
і неприготованими!»1.
Віриться, що і сьогодні ситуацію в українському су
спільстві зможуть змінити лише нові покоління.
Молодь – соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна,
але її конкретні вікові рамки, пов’язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають
соціально-історичну природу і залежать від суспільного
ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації2. В Законі України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
(Стаття 1) зазначено: «молодь, молоді громадяни – громадяни України віком від 14 до 35 років»3.
З початку 1991 р. до початку 2006 р. чисельність молоді України скоротилася на 766 тис. oci6 – з 16173,5 до
15407,5 тис. oci6. Проте внаслідок пришвидшених темпів скорочення чисельності всього населення, частка молоді серед усього постійного населення України зросла –
від 31,3% до 33,0% за той самий період. У містах України
на початку 2006 р. проживало 10 927,0 тис. молоді, у
сільській місцевості – 4 480,5 тис. ociб. Наразі молодь характеризується наступними кількісними і якісними показниками:: юнаки і дівчата віком від 14 до 35 років становлять 15 407 522 осіб – приблизно третину усього населення країни; 70% молоді мешкає у містах, 30% – у сеФранко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Іван
Франко. Вибрані твори: В 3-х т. – Т. 3. – 2-е вид., доп. – Дрогобич:
Коло, 2005. – С. 568.
2
Молодь. [Електронний ресурс] / Матеріал з Вікіпедії – вільної ен
циклопедії. / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/
3
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та роз
витку молоді в Україні» (стаття 1) [Електронний ресурс] / Режим до
ступу: http://zakon.rada.gov.ua
1
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лах; близько двох мільйонів молодих сімей, із них близько
600 тис. мешкають у сільській місцевості; 100 тис. осіб
офіційно зареєстрованих безробітних; 2 709 161 студентів, які навчаються у 340 вузах І–IV рівнів акредитації.
Молодь – це активний учасник громадського життя су
спільства (близько 5% молоді беруть участь у громадському русі)1.
Духовний світ сучасної молоді – це світ суперечливої
єдності класичного, традиційно народного, модерного і
постмодерного відтворення світу, сонм почуттів і переживань, раціонального та ірраціонального мислення, суперечливих оцінок минулого і творчих пошуків, спрямованих у майбутнє. Закономірно постає питання: що належить до цього світу, за якими критеріями визначається
його наявність, а тим більше, розвиток? Чи вичерпується
культурою мислення, рівнем та якістю знань, розумністю
і раціональністю зміст поняття «духовність», а освітою –
шлях її набуття? Мабуть, ні. Втім, без усього названого
духовності не існує.
Як пише відомий український філософ Сергій
Кримський, «духовність – це завжди ціннісне домобудівництво особистості. Це шлях формування свого внутрішнього світу, що дозволяє людині
не залежати повністю від контексту, зовнішнього
життя, тобто залишатися собі тотожним»2.
Духовність має формуватися на основах високої культури, моралі, і тому завданням держави є забезпечення
розвитку всіх сфер культури, освіти, науки.
Але реалії дещо відрізняються від задекларованих гасел: соціологи характеризують рівень культурного життя української молоді (10–22 років) як
дуже низький. Протягом року жодного разу не відвідали концерти класичної музики 82% респонден1
Молодь. [Електронний ресурс] / Матеріал з Вікіпедії – вільної
енциклопедії. / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org
2
Кримський С. Ранкові роздуми. Зб. ст. – К.: Майстерня Білецьких,
2009. – С. 54.
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тів, естрадні концерти – 62%, виставки (художні,
технічні, тварин та інші) – 70–83%, заходи громадських організацій – 70%, клуби за місцем проживання – 66%, музеї – 58%, вечори відпочинку в
будинках культури – 54%. Більшим попитом користуються кінотеатри, спортивні видовища, дискотеки, бари. 1–2 рази на місяць кінотеатри відвідують
38% опитаних, різноманітні спортивні видовища –
14%, дискотеки, бари – 33%1.
Втрата молоддю інтересу до книг, класичної і народної музики, народної творчості викликає занепокоєння. В цей же час, свідомість молодих людей
усе більше зазнає впливу масової культури через
ЗМІ, перш за все – телебачення. Якщо середньодобовий обсяг мовлення у 1993 році вимірювався
60,1 годинами, 2008 року цей показник збільшився до 541,2 години2.
Духовне життя суспільства, так само, як і духовний
світ особистості, ґрунтується на духовній діяльності,
спрямованій на створення духовних цінностей та їх засвоєння індивідами. З огляду на це можна сказати, що
люди народжуються двічі: спочатку фізично – в акті народження, а потім духовно – в процесі навчання, здобуття освіти, виховання, формування духовних якостей,
засвоєння всіх цінностей, створених людством. Тому в
духовній діяльності студентської молоді, спрямованій на
осягнення минулого, необхідно розрізняти дві основні
форми.
Перша з них – духовно-творча, або духовно-продук
тивна діяльність, тобто діяльність з виробництва духов
них цінностей. Її істотною ознакою є переважно творчий,
конструктивний характер, а одним з головних елеменДив.: Балакірєва О. Здоров’я та поведінкові орієнтації української
молоді: соціологічний вимір: За результатами нац. соц. опитування
підлітків та молоді 10–22 років / Балакірєва О., Галустян Ю., Левін Р.,
Артюх О., Бондар Т. – К.: Український ін-т соц. досліджень, 2005. – 256 с.
2
Культура. [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики
України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
1
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тів – теоретична діяльність студентства, пізнання ним
закономірностей розвитку соціуму в процесі засвоєння
історичних знань. Водночас така духовно-творча діяльність студентської молоді містить не тільки раціональне
освоєння світу, але й виробництво (на підставі використання чуттєвих і раціональних форм мислення) різних
духовних цінностей – моральних, естетичних, релігійних
та інших. Під цим оглядом духовно-творча діяльність є
виробництвом свідомості загалом, і в такому розумінні
виявляється синонімом духовного виробництва. Розглянута в часі, така діяльність постає як історична діяльність, в процесі якої створюються різні ідеї, знання, теорії, художні образи та інші духовні цінності.
Другою формою діяльності, на якій ґрунтується духов
ний світ студентської молоді, є духовно-практична діяльність. Її сутність полягає в освоєнні студентами соціального досвіду, духовних цінностей, накопичених людством.
Їй підпорядковані такі важливі процеси, як виховання,
навчання, просвіта тощо. Духовно-практична діяльність
спрямована на практичне втілення, функціонування наявних у студентської молоді духовних цінностей, впровадження у життя вироблених людством протягом усієї
історії його існування знань, смаків, моральних норм, естетичних ідеалів тощо.
Якщо під час духовно-продуктивної діяльності вироб
ляються різні ідеальні утворення (думки, ідеї, теорії тощо),
то в процесі духовно-практичної діяльності творяться
самі люди як духовні істоти, носії знань, відчуттів, образів, смаків, а духовні цінності ними засвоюються і використовуються. Якщо в першій змінюється і розвивається
фонд духовних цінностей, свідомості, то в другій – власне
носії цієї свідомості. Отже, на відміну від духовно-творчої
діяльності, яка продукує знання, образи, ідеї, теорії, результатом духовно-практичної діяльності є людина як
духовна істота. У цьому аспекті вона тісно пов’язана з
духовним виробництвом і споживанням духовних цінностей.
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Зауважимо, що виробництво історичних ідей, поглядів, теорій тощо поряд з іншими видами духовного виробництва є вузькоспеціалізованим. Воно потребує особ
ливої підготовки, тривалого навчання, розвитку творчих
здібностей і здійснюється групою професіоналів: ученихісториків, педагогів, учителів. Існують специфічні су
спільні інститути – школа, вищі навчальні заклади, нау
кові інститути, – які сприяють виробництву історичних
ідей, поглядів, теорій. Водночас їх виробництво відбувається в усіх сферах діяльності – у виробничій, освітній,
науково-теоретичній, морально-виховній та інших.
Звичайно, студентська молодь меншою мірою, ніж
історики-професіонали, причетна до виробництва істо
ричних знань. Більшою мірою вона є їх споживачем.
Проте не слід забувати, що споживання історичних ідей,
поглядів, теорій опосередковує їх виробництво, адже без
виробництва немає споживання, так само, як і без споживання немає виробництва, оскільки останнє у такому
випадку було б недоцільним.
Молодіжному сприйняттю історії притаманна така
особливість, як зміна аксіологічних параметрів оцінки
не тільки суспільного, але й власного життя. Молодь усе
більше усвідомлює сьогодні, що щастя полягає не в постійних перемогах над собі подібними, а в приборканні
тваринних інстинктів і ліквідації тих соціальних негараздів, які розмивають межі між біологічним і соціальним.
Потрібна також відмова від психології жертовності, яка
десятиліттями насаджувалася ідеологією тоталітарної
держави. Адже там, де є готовність пожертвувати собою,
з’являється спокуса зробити жертвами й інших. Проповідь жертовності є знецінюванням історії, відмовою їй у
наявності сенсу і значущості. Ось чому такою необхідною виявляється реабілітація цінностей повсякденного життя. Адже саме з них складається дійсна історія,
саме вони утворюють менталітет людини.
Створення студентською молоддю адекватної картини світу неможливе поза ціннісною орієнтацією у ньому.
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Тому ціннісна орієнтація історичної свідомості є функціональною умовою самореалізації студента як особистості. А оцінка минулого в усьому його розмаїтті виявляється реалізацією потенціалу, закладеного в системі соціальних якостей студентської молоді, а також діяльнісного
втілення цих якостей.
Власне акт оцінки є виявом об’єктивно зумовлених
потреб та інтересів студента. Історичні знання, факти,
привертаючи до себе увагу, рано чи пізно «змушують»
усвідомити їх як цінність. Однак таке усвідомлення є досить складним і суперечливим процесом, на який впливають різні чинники, що можуть викликати різні ціннісні
аберації (від лат. аberratio < аberrare – відхилятися). Тому
звернення до історії має допомогти студентам пережити
й осмислити великі звершення минулих часів, використати все позитивне, що було в минулому.
«Минуле стає все актуальнішим, і це з особливою силою розкривають процеси національного
ренесансу, що проходять зараз у багатьох країнах
світу. Адже національне відродження потребує
ціннісного засвоєння всього того, що зберігається в
часі, пробудження сталих цінностей, інваріантного
змісту досвіду нації», – пише С. Кримський у статті
«Кінець історії» чи метаісторія?»1.
Останнім часом значно посилився інтерес молоді до
вивчення національної історії, традицій, побуту і звичаїв,
витоків матеріальної і духовної культури. Молодь знає і
високо цінує внесок Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Грушевського в становлення та розвиток української держави.
Своєю діяльністю ці та інші особистості сприяли утвердженню незалежної української держави, збереженню
та формуванню її національної культури та свідомості.
Молодь висловлює бажання глибше знати історію власної
країни у всій її повноті та складності, у всіх суперечностях, знати всю правду, а не вибіркові факти.
1

Кримський С. Назв. праця. – С. 83.
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Безперечно, держава має задовольнити цей інтерес.
Сьогодні на державному рівні вшановується пам’ять загиблих під час голодомору (остання субота листопаду),
створено музей пам’яті жертв голодомору, відзначаються роковини національної трагедії під Крутами в січні
1918 року – взірець патріотизму молоді – київських студентів та гімназистів, їх готовності прийняти смерть заради національної ідеї. Як писав Павло Тичина, це був той
«український цвіт», цвіт нації, який так і не дав плоду.
Про важливість виховання у молоді почуття національної гідності, патріотизму, любові до Батьківщини
свідчать результати соціологічного опитування «Українське демократичне коло» та компанії «Юкрейн соціолоджі
сервайс».
У 2006 році 65% українців пишалися тим, що вони є
українцями, натомість у 2002 році таких було 49%. Зростання патріотизму помітне у всіх регіонах – як на Сході,
так і на Заході. Соціологів приємно здивувало, що найстрімкіше патріотизм шириться серед молоді. Нині серед
людей до 30 років пишаються українським паспортом в
середньому більше 70%1.
Протягом 2008 року Київський інститут проблем
управління імені Горшеніна проводив соціологічне
дослідження настроїв українців під умовною назвою «Проект країни». Співгромадян опитали з метою дізнатися, якою хотіли би бачити громадяни
свою країну, якими є основні суспільні тенденції,
куди має рухатися Україна, які зміни необхідно
провести. Кость Бондаренко зазначив: «Загалом
було проведено 16 досліджень, в ході яких було
опитано понад 30 тисяч респондентів. Кожне дослідження – це 2 тисячі респондентів в усіх областях України. Похибка не перевищує 3,1%.
1
Вже 65% українців пишаються своїм громадянством – результати
опитування. [Електронний ресурс] / Джерело: 5 канал. – Режим доступу:
http://www.vox.com.ua/data/publ/2007/01/11/vzhe-65-ukraintsivpyshayutsya-svoim-gromadyanstvom-rezultaty-opytuvannya.html
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87,5% респондентів вважають своєю батьківщиною (чи точніше Батьківщиною – з великої літери) Україну. Лише 7,4% вважають батьківщиною
Російську Федерацію. Незважаючи на негаразди
в політичному і соціально-економічному житті,
68,5% респондентів пишаються тим, що вони –
громадяни України. Цікава тенденція: чим молодшими є респонденти, тим більшим є відсоток тих,
хто відчуває гордість за свою країну. І це стосується не лише заходу України: найнесподіванішим наслідком досліджень стало те, що навіть на Донбасі
(50,1%) і у Харкові (53,2%) опитані демонстрували
високий рівень патріотичних настроїв. Більше того:
порівняно з 2006 роком кількість українців, що пишаються своїм громадянством, зросла на 16,3%.
Збагнути це і пояснити раціонально неможливо –
очевидно, не все в нас так погано, як здається1.
Одвічним бажанням кожного здорового суспільства
було таке виховання молоді, яке б дозволило їй успадковувати й примножувати створені людством духовні цінності.
Історія українського народу є унікальним духовним
досвідом, в якому присутні інтелектуальні, моральноетичні сили, а також енергія творчого розуму. Наше су
спільство повинно прагнути до того, щоби нащадки не
тільки зберегли а й збагатили безцінний досвід поперед
ніх поколінь. Суспільству потрібна людина з чіткою громадянською позицією, з широким історичним і сучасним
світоглядом, здатна мислити самобутньо й в масштабах
країни, сприймати події, що відбуваються у світі, вміти
мобілізовувати свої духовні й фізичні сили на щоденну
самовіддану і творчу працю і, головне, бути відповідальною за все, що відбувається як в її особистому житті, так
і в житті суспільства.
1
Бондаренко К. Проект країни. [Електронний ресурс] /Українська
правда. – 01.04.2009. – Режим доступу: http://t-r.dp.ua/novosti-i-ana
litika/proekt-krayini.html
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Мислити не по-державницькому, а в масштабах країни – лише такий шлях допоможе Країні Україна поступово підвищитися над Державою Україна. Принаймні, у
морально-етичному плані. «Сьогодні стає зрозуміло, чому
у 1919 році Махна підтримало більше – у чисельному відношенні – українців, ніж Симона Петлюру. За першим
був країнний проект, за другим – державний. Пройшло
90 років. Практично нічого не змінилося. За тим винятком, що сьогодні у народу немає свого лідера. Здатного
організовувати і втілювати країнний проект. Натомість
у нас безліч державотворців. Що й не дивно. Творення
держави приносить дивіденди – політичні, моральні, матеріальні, місце в історії, посаду, гроші. Творення країни
не дає, а вимагає – насамперед самовіддачі»1.
Отже, основним завданням суспільства загалом та
педагога зокрема є формування у студентської молоді
таких рис характеру, поведінки, які є цінними з позиції
суспільства. Подібне виховання може здійснюватися різними засобами і в різних формах, однак воно обов’язково
містить також історичний аспект.
Як наголошував творець філософії освіти Джон
Д’юї, «педагог, як ніхто інший, повинен зазирати в
майбутнє. Лікар може вважати, що його обов’язок
виконаний, після того, як він вилікував пацієнта.
Звичайно, він повинен дати йому поради, яких
той повинен дотримуватися для того, щоб уникнути подібної хвороби в майбутньому. Але зрештою,
особа сама визначає своє майбутнє, і що важливо
для нас зараз, коли лікар дає їй поради стосовно
майбутнього життя, він виконує обов’язки вчителя. Юрист працює над тим, щоб виграти справу
свого клієнта, захистити його інтереси. Виходячи
за рамки справи, він також стає педагогом. Педагог, виходячи з самої природи своєї діяльності, по1
Бондаренко К. Проект країни [Електронний ресурс] /Українська
правда. – 01.04.2009. – Режим доступу: http://t-r.dp.ua/novosti-ianalitika/proekt-krayini.html
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винен думати про свою теперішню роботу в світлі
того, що вона принесе в майбутньому, чи чого не
принесе, він повинен думати про майбутнє, яке
пов’язане із сьогоденням»1.
Духовне виховання спрямоване на розвиток у вихованців здатності до роздумів про добро і зло, прекрасне
і потворне, обов’язок і совість, істинне і хибне знання,
призначення людини тощо. Ці здібності шліфуються в
процесі навчання на історичному матеріалі – конкретних
прикладах життя певного суспільства, народу, соціальної групи і навіть окремої особистості. Виховання студентства відбувається шляхом приведення спеціальних
програм викладання історичних знань в систему на рівні
теорії, наукового обґрунтування історичних істин. Водночас необхідним для виховання у студентської молоді
розвинених почуттів є накопичення власного практичного життєвого досвіду.
Свого часу Артур Шопенгауер виділяв три найважливіші цінності в житті людини – здоров’я, молодість і свободу. Серед життєвих цінностей молоді сучасної України
перше місце посідає сім’я. Соціолог О. Балакірєва вважає
цей вибір закономірним, оскільки це справді найважливіша проблема молодіжної когорти населення, саме її
вирішення є стрижневим завданням цього періоду людського життя. Наступні цінності характеризують сферу
дозвілля (друзі, вільний час, улюблені заняття тощо), що
теж є зрозумілим і закономірним для молоді. Як свідчать
результати міжнародного порівняльного соціологічного
опитування «Дослідження європейських цінностей», проведеного наприкінці 2008 року, на ціннісні орієнтації молоді істотно впливають суспільні трансформації. Сучасна
молодь віддає перевагу сімейним цінностям (84,5% опитаних у віці від 18 до 24 років, 91,2% – від 25 до 34 років). Одночасно політика дуже важлива лише для 5% й
7,5% опитаних відповідних вікових категорій при помітД’юї Д. Досвід і освіта /пер. з англ. М. Василечко. – Львів: Каль
варія, 2003. – С. 69.
1
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ному наростанні протестних настроїв і правового нігілізму молоді1.
Слід також звернути увагу й на те, що серед соціальних інститутів сучасна молодь надає перевагу не лише
сім’ї, але й освіті. Адже остання, з одного боку, сама є
універсальною цінністю, а з другого – формує ієрархію
цінностей, котра визначає духовність сучасного студентства.
За даними соціологічного опитування, проведеного Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді в червні 2007 р., лише третина респондентів
у віці 14–35 років задоволена рівнем своєї освіти.
Кожен десятий – не задоволений, а кожен четвертий відповів «скоріше ні, ніж так»2. Діти ж віком
від 12 до 16 років, говорячи про свою майбутню
професію, найчастіше вибирають фах юриста
(11,3%), акторами і дизайнерами хочуть стати по
11% дітей, економістами та фінансистами – 10%,
лікарями – 8,6%. Повертається престиж технічних
спеціальностей – їх хочуть здобути 7,2% респондентів. Юні українці підкреслюють необхідність більш
професійної підготовки вчителів та технічного обладнання шкіл. Ті, хто завтра вирішуватимуть долю
України хотіли би бачити свою Батьківщину економічно розвинутою, екологічно безпечною, впливовою країною.
Більшість респондентів (64,5%) планують мати
у своїй родині по двоє дітей. 32,2% школярів вважають найважливішою у своєму житті успішну
кар’єру. Кожен четвертий респондент хоче отримати гарну освіту і створити міцну сім’ю. Просто
1
Балакірєва О. Результати міжнародного порівняльного соціо
логічного опитування «Дослідження європейських цінностей» (2008
рік). [Електронний ресурс] / Матеріали круглого столу НДЛМ «Какие
ценности у молодежи?». – 13.05.2009. – Режим доступу: http:// www.
job5.com.ua/news/1045
2
Молодь. [Електронний ресурс] / Матеріал з Вікіпедії – вільної ен
циклопедії. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org /wiki/Молодь
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бути щасливими хотіли би у майбутньому 21% респондентів. І ця дитяча безпосередність вражає і
вселяє оптимізм. Діти менше налаштовані на кон
фронтацію. Для них не існує поділу на Захід і Схід.
І для маленьких донеччан, і для львів’ян Україна є
єдиною і неподільною. Тому ми впевнені у тому, що
Україна не лише відбулася як країна. Вона буде й
надалі розвиватися – незважаючи на те, що нинішнім керівникам держави та опозиціонерам хотілося б іншого сценарію розвитку. Принаймні, вони
це всіляко демонструють1.
У сучасному складному світі світовідчуття і настрої
студентської молоді є неоднозначними. На думку В. Костицького, доктора юридичних наук, голови Національної
експертної комісії України з питань захисту суспільної
моралі, актуальність проблеми цінностей пов’язана, насамперед, з певним занепадом духовної культури українства (дефіцит української книги, витиснення її продукцією масової культури, розповсюджуваної телебаченням
і засобами Інтернет-мережі тощо).
За роки незалежності загальний рівень культури нашого суспільства поступово знижується. Однією з причин є критичний стан всієї галузі культури. Приміром, кількість відвідувань театрів за рік
скоротилася з 17,6 млн. відвідувачів (1990 рік) до
7,0 млн. (2008 рік). При цьому, на кінець 1990 року
професійних театрів (включаючи театри-студії) налічувалося 125, у 2008 – 138. Відбулося і зростання
кількості концертних організацій з 44 (1990 рік) до
77 (2008 рік), але скоротилася кількість їх відвідувань за рік – з 15,0 млн. (1990 рік) до 4,0 млн.
(2008 рік). Збільшилась кількість музеїв (включаючи філіали) з 214 до 478, з одночасним скороченням їх відвідувань – 31,8 млн. протягом 1990 року
1
Бондаренко К. Проект країни [Електронний ресурс] / Українська
правда. – 01.04.2009. – Режим доступу: http://t-r.dp.ua/novosti-ianalitika/proekt-krayini.html
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і 21,9 млн. протягом 2008 року. Скоротилась кількість масових універсальних бібліотек з 25,6 тис. у
1990 році до 20,6 тис. у 2008 році. Дитячих музичних шкіл у 1990/91 роках в Україні налічувалося
1204, у 2008/09 – 9081.
Ще одним викликом для випробування сучасної системи цінностей стає деградація мови як засобу спілкування, як носія національної культури. Про «культуру какби»2
пише Володимир Моренець, професор Національного
університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук:
«Під кінець XX століття в люмпенізованому просторі
вже мало чим російської мови народжується слівце какби. Пишеться, як чується, одним залпом, сполучник – не
сполучник, частка не частка – клин між особистістю і писаним/мовленим нею словом. «Я какби вчуся», «ти какби
працюєш», «він какби співчуває», «вона какби піклується», «воно какби легально», «ми какби зібралися», «ви какби горді», а «вони какби керують». Я його не перекладаю,
бо воно ідіоматичне, неперекладне. Народжена як жарт
на розвалинах ортодоксальних ідеологій, ця мислеформа від початку містила в собі вельми серйозний смисл, а
саме: публічне відречення від сказаного далі. Відречення,
відсторонення, дистанціювання, складання з себе всякої
відповідальності за думки й судження, висловлені після
сполучної частки какби. <...> Під кінець XX століття какби почало множитися, ширитися, розповзатися по всій
малоросійськомовній площі мільйонами і мільярдами
черв’яків-вірусів, виїдаючи мовця зі слова і слово із мовця навіть в інших мовах. Тепер землею нипають мільйонні череди знелюднених слів і німі, безсловесні тіні, неначе
тумани різних років, які ніколи не зійдуться і нікому ніКультура. Школи естетичного виховання. [Електронний ресурс]
/ Державний комітет статистики України – Режим доступу: http://
www.ukrstat.gov.ua/
2
Какби, – за однією з версій, – потворні істоти, поріддя страху й
марнославства (прим. В. Моренець).
1

22

чого не повідають, бо що вони насправді можуть сказати
какби?! «Я какби вас люблю», «Ти єсть народ, якого какби
сила», «Вставай, хто серцем какби кучерявий», «Коливалося флейтами там, де какби зайшло» <...> Боязнь правд,
острах суджень, свербіж самозвеличень: тільки так можна розцінити добровільну відмову автора бути ідентичним власному слову...»1.
Подання історії поза певною системою цінностей неможливе. Викладач історії у виші передає студентові не
якесь нагромадження фактів, а той образ, картину світу,
які він сам побачив у цьому нагромадженні. Перед педагогами, які працюють зі старшими дітьми, – наголошував
Д. Д’юї, – постає завдання встановити джерела досвіду й
визначити, яким чином треба спрямовувати вже набуті
знання, щоб отримати нові – більші та кращі. Важливо,
щоб нові предмети та події були інтелектуально пов’язані
із попередньо набутими знаннями, і це означає, що в ході
відображення фактів та ідей у свідомості повинні відбуватися певні зрушення. Тому педагог повинен серед
усього масиву набутих учнем знань відібрати ті, що ставлять перед ним нові питання, вирішення яких розширить
його кругозір. Він повинен постійно звертати увагу не на
ті знання, які вже закріпилися в свідомості особи, а на ті,
які виступають знаряддями й засобами відкриття нових
сфер, що ставлять нові вимоги до існуючих здібностей до
спостереження і розумової пам’яті2.
Система цінностей, прихована в тексті підручника історії, виявляється важливим елементом структури, яка
впорядковує інформаційний хаос, надаючи йому виховної потенції. Ціннісні орієнтації виражаються не стільки в прямих оціночних або модальних висловлюваннях,
скільки у виокремленні головних «сюжетів» історії; в характері переважаючих пояснень; в тому, які факти авто1
Моренець В. Культура какби // Поезія Ліни Костенко в часах пе
рехідних і вічних: Матеріали круглого столу / [Ред.-упоряд. Т.В. Шапо
валенко]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – С. 11–16.
2
Д’юї Д. Назв. праця. – С. 69.
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ри вважають за необхідне пояснити, а які – констатувати; в текстових повторах; в кількісному співвідношенні
гуманітарного (зверненого до унікального, випадкового,
особистісно-людського) і соціологічного (що розглядає загальні закономірності, явища, процеси) аспектів історії;
нарешті, в самій мові підручника, його лексиці й граматиці.
2. Специфіка історичних процесів в умовах глобалізації
Друга половина ХХ століття у глобальному вимірі характеризується, як відомо, трансформацією класичних
капіталістичного і тотально-соціалістичного суспільств в
інтегровану соціально-економічну систему нового типу –
поліформаційну (М. Михальченко). У вимірі історичного
часу проблема подальшого розвитку країн різного походження полягає у створенні історичного фундаменту
для відтворення суспільного життя, тобто такого, що вже
має розвинені людські, технологічні, науково-освітянські
й організаційні ресурси, і побудові інформаційного, відкритого та самодостатнього для подальшого розвитку су
спільства.
Саме тут своє слово має сказати фундаментальна історична наука. Практика довела, що науковці на Сході і
Заході мають вступити у діалог і переосмислити минуле
у вимірі інформаційної фази розвитку світової спільноти і тим самим внести певні корективи у наше бачення
вагомості його окремих подій і їх впливу на сьогодення,
скорегувати світоглядну основу взаємовідносин між народами світу, створити усі необхідні умови для формування розвинутої історичної свідомості у молоді.
Історична свідомість молоді має атрибутивні властивості, притаманні взагалі свідомості людини як іманентному явищу природи. Її специфіка полягає в тому,
що вона формується під впливом культурно-історичного
процесу і є його закономірним результатом, і тому стало
утримує його головні просторові та часові характеристики. Цим самим минуле тисне на сучасне життя людей.
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Є два підходи до вивчення історичного явища взагалі і
до історичної свідомості, зокрема. Один з них пов’язаний
з теоретичним опануванням законів та закономірностей історичного, а інший – з маніпуляцією явищем історичного в угоду політичної або ідеологічної кон’юнктури.
В Україні та за її межами використовуються обидва підходи впливу на свідомість.
Розглянемо спочатку науковий підхід до явища історичного, оскільки він потенційно багатший за змістом і
більш вагомий для життєдіяльності людей. Наука напов
нює знаннями як буденно-практичну форму історичної
свідомості (відчуття, сприйняття, уявлення, емоції, традиції тощо), так і суто наукову її форму (ідеї, концепції,
погляди, сформовані історичною наукою і освітою). Однак наука – це все ж таки теорія, тобто знання доведене,
обґрунтоване, вивірене. Тому наукова історична свідомість має більш легітимний характер.
Історична свідомість особистості є продуктом підстави й умов. Тому перш, ніж звернутись до аналізу даного
явища, треба зупинитись на понятті історичного процесу, оскільки саме він виступає у якості умов формування
історичної свідомості молоді. При цьому умови суттєво
доповнюють підставу, тобто те, що іманентно утримується, з одного боку, у структурі особистості, а з іншого –
зафіксовано у колективному підсвідомому і спонтанно
виходить назовні через психологію натовпу.
Історичний процес, як об’єкт теоретичного аналізу відкритий для спостереження і вивчення, тому саме його закономірностям присвячена більша кількість праць в історії та культурології. Будь-який процес (від лат. processus –
проходження, просування) є сукупністю подій, станів,
змін, що має певну цілісність та спрямованість. Будучи
взаємопов’язаними один з одним, складові процесу виконують різні функції; одні з них відіграють роль тригерного механізму, тобто виступають у якості вихідного пункту
процесу саморуху або його наслідків; інші – умов, що забезпечують перетворення вихідного пункту у наслідки.
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Таким чином, історичний процес є низкою станів індивідуального життя людини та спільноти, що послідовно
змінюючи один одного, утворюють родове життя спільноти в усьому багатстві його взаємозв’язків, взаємопереходів минулого в майбутнє. При цьому подія, що матеріа
лізувалась у ході історичного процесу, стає історичним
фактом. Саме він фіксується, утримується і стало використовується історичною свідомістю людини.
Як будь-який інший процес, процес історичний, є
низкою станів, що послідовно змінюють один одного. Не
залежність становлення, існування й розвиток соціаль
них об’єктів від волі й свідомості людей, що їх утворюють, обумовлюють об’єктивність історичного процесу.
Аналізуючи зміст та форми історичного процесу, необхідно визначити специфіку його детермінованості. Серед
соціальних процесів можна виділити іманентні (джерело знаходиться в самому об’єкті – спільноті, суспільстві)
й такі, що визначаються дією зовнішніх сил (приміром,
нав’язані ззовні конфлікти, що стали важкою історичною
спадщиною для всього людства у колишній Югославії,
Афганістані та Іраку).
Історичний процес обумовлюється головним чином
дією причин внутрішнього порядку, що відіграють провідну роль у розвитку соціуму. Зовнішні фактори, хоча
інколи й здається, що обумовлюють якісні зміни в ньому, мають випадковий характер, тобто відіграють роль
допоміжних. Це перша особливість історичного процесу.
З першого погляду здається, що глобалізація є зовнішнім
тиском на окрему країну. Насправді ж, глобалізація – це
прояв внутрішніх чинників, що вимагають принципово
нових умов для виявлення та функціонування розвиненого змісту соціального, що продукує сучасно розвинена
країна світу.
Властивість бути інтегратором усіх соціальних процесів, що притаманні етносам, класам, спільнотам, континентам, епосі в цілому – друга із найважливіших особливостей історичного процесу. Оволодіваючи історичним
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процесом, активна особистість концентровано «вдихає»
зміст усіх подій, що відбулися на цей момент у житті
спільноти. Більш того, вона стає їх носієм.
Якщо вищевикладена властивість історичного процесу пов’язана зі специфікою його системоутворюючих
елементів, то наступна, третя, – із наслідком їх дії – історичних станів.
Під історичним станом слід розуміти не всю сукупність властивостей й відносин, що притаманні даному
соціальному об’єктові в конкретний момент його саморуху, а лише ту частину, в якій знаходить своє віддзеркалення стан його сутності. Приміром, сьогодні для
України сутність розкривається через творення національної держави на шляху до Об’єднаної Європи.
Історичний процес та його продукти, з точки зору
умов формування свідомості особистості, забезпечують її
засобами життєдіяльності і тому мають вирішальне значення для відтворення її сутнісних сил. Картина змінюється, коли соціалізована та професійно добре освічена
особистість починає творити нове, тим самим зберігаючи
культурно-історичний процес, виводить назовні потенціал підстави, тобто сутнісні сили, що до цього дрімали у її
внутрішньому світі. Через таку особистість здійснюється
біфуркація історичного процесу, а сама вона стає атрактором історичного процесу.
Не принижуючи ролі історичного процесу у формуванні свідомості особистості, зауважимо, що підстава
відіграє потужнішу роль, оскільки є більш складною за
змістом та формою впливу на формування особистості.
При цьому як аксіома постає такий погляд на культурноісторичний світ, коли все, доступне раціональному мисленню і ірраціональному спостереженню, постає як соціальне, що перебуває в процесуальній формі.
Водночас відзначимо, що підстава (соціальний світ),
з огляду на викладене вище, складається немов би з
двох частин: суб’єктивованої і об’єктивованої, які зароджуються на мікрорівні, розташовуються на макрорів27

ні і переходять на мегарівень. Тобто, історичний процес має два прояви – суб’єктивовану та об’єктивовану
форму. При цьому уточнимо значення таких понять як
«суб’єктивоване» і «об’єктивоване» і з’ясуємо їхній зв’язок
з такими поняттями як «об’єктивне» і «суб’єктивне».
Під «об’єктивним» в даному випадку розуміється все,
що існує поза індивідуальною свідомістю і не залежить від
неї, а під «суб’єктивним» – все, що пройшло через свідомість і існує в ній як суб’єктивований зміст об’єктивного.
При цьому, якщо поняття «об’єктивне» і «суб’єктивне» є
найбільш загальними рівнями людської природи, то категорії «об’єктивоване» і «суб’єктивоване» описують процеси взаємопроникнення цих рівнів. І суб’єктивоване, і
об’єктивоване мають загальний об’єктивний зміст, фундаментальну субстанцію соціального світу, першу природу.
Є всі підстави вважати, що суб’єктивована частина цієї суперечливої єдності знаходиться в структурі
людської особистості і перебуває в потенційній формі.
Об’єктивована частина знаходиться на боці суспільства і
складає його так зване культурологічне ядро, що є сукупністю уявлень про світ і людину, про добро і зло, прекрасне й потворне, множину символів та образів, традицій і вірувань, знань і досвіду багатьох століть. Ядром
суспільства є «колективна воля», що спрямована на збереження існуючого порядку. Підрив цього «культурного
ядра» й руйнація цієї колективної волі – умова будь-якої
революції. Проаналізуємо суб’єктивовану складову підстави.
Справа в тому, що в даному випадку аналізується,
як правило, історична свідомість особистості та шляхи
її формування. У той же час, це надто спрощений підхід
до даного явища. Культурологи та історики, що вивчають
історичну свідомість, досліджують кінцевий результат історичного процесу або артефакти. Філософський же підхід вимагає більш глибокого аналізу складових історичного у структурі особистості. Тут треба дослідити низку
елементів, що мають до цього пряме відношення.
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Саме вони, ці елементи, відтворені у системному вигляді дають уявлення про детермінованість поведінки
суб’єкта історичним матеріалом. Серед таких складових,
що утворюють патерн історичного в структурі особистості, слід назвати: почуття, настрої, потреби, ставлення, знання, цінності, ідеали, переконання, уявлення,
стереотипи, інтереси, пам’ять, рефлексію, мислення,
свідомість, самосвідомість, культуру та ін.
Елементи історичного поступово формуються в структурі особистості і з набуттям системного характеру стають такими, що забезпечують суб’єкт історичного процесу певними властивостями. Зрозуміло, що витоки історичної свідомості людини сягають глибин її емоційної
сфери. На відміну від сприймання, яке завжди пов’язане
з образом, що відбиває предмети або явища предметного світу, почуття, хоча і є чуттєвими за своєю основою,
але не наочними, виражають не властивості історичного
об’єкта, факту, а стан суб’єкта, тобто модифікації внутрішнього стану індивіда і його ставлення до світу. Зазвичай вони виникають у свідомості у зв’язку з якимись
образами, що виступають їхніми носіями.
Стан індивіда, що набуває емоційного виразу, завжди обумовлений його взаємодією з оточуючими. У випадках, коли індивід є пасивним до навколишнього світу,
його почуття виражають саме стан. Ставлення людини
до світу з’являється лише за умови її активної ролі в цих
відносинах; саме ж почуття історичного у цьому випадку
виражає активну спрямованість людини. За вдалим виразом С. Рубінштейна, «сукупність людських почуттів –
це, по суті, сукупність ставлень людини до світу й насамперед до інших людей у живій та безпосередній формі
особистого переживання1».
Ставлення до світу може виражатися не лише через
почуття, але й через абстрактне мислення, світогляд,
1
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: учеб. пособие для
студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии. – СПб.:
Питер, 1999. – С. 573.
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ідеологію, правила поведінки, які людина теоретично
сприймає і наслідує, переживаючи емоційно. Специфіка
впливу історичного на почуття людини полягає, як відомо, в тому, що воно подає зразок поведінки, а це надто
сильний подразник для особистості і тому будь-який артефакт вона супроводжує переживаннями.
Особливо важливим для формування історичної свідомості є, за спостереженнями психологів (приміром,
Ж. Піаже), підлітковий вік, оскільки з 12 років починається розвиток рефлексивного мислення – здатність суб’єкта
до гіпотетико-дедуктивних розмірковувань на основі
лише загальних посилок, без необхідного зв’язку з реальністю або власними переконаннями. Завдяки розвитку
мислення стає можливим якісний стрибок у сфері самосвідомості. В особистісному становленні підлітка зростає
роль рефлексії, яка робить його здатним до усвідомлення можливості різних точок зору на будь-який об’єкт чи
історичну подію і на себе самого, подолання дитячого
егоцентризму, можливості категоризації та об’єктивації
життєвих спостережень.
Формування людської свідомості відбувається двома
шляхами: під час повсякденної діяльності, на основі так
званого здорового глузду та під час вивчення історії або
засвоєння сукупності історичних знань. Перший шлях –
це шлях спроб та власних помилок індивіда, другий –
оволодіння особистістю скарбницею історичних знань,
законів та закономірностей, який, одночасно, не виключає «пересмикування» фактів та маніпуляцій з боку як
недобросовісних істориків, так і з боку представників
владних структур, які завжди зацікавлені у тому, щоб виглядати краще, ніж є на справді.
Історичні знання є запорукою сталого розвитку світової спільноти. Тоді в чому ж полягає сила історичного
знання і як нею можна скористатися молодій людині? Для
відповіді на це питання треба визначити зміст історичного знання, його форму і функції, уточнити механізми
впровадження у практику повсякденного буття людини.
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Природа історичного знання викликає багато запитань. У тлумаченні історичної свідомості дослідниками можна виділити дві характерні точки зору. Перша
з них визначає історичне знання як усвідомлення су
спільством, класом, соціальною групою свого положення
у часі, зв’язку свого сьогодення з минулим і майбутнім.
Друга розглядає історичну свідомість як невід’ємну складову суспільної свідомості чи сукупність уявлень про своє
минуле і минуле всього людства, що притаманні суспільству. Такий підхід взагалі є таким, що більше наближує
нас до розуміння феномену історичної свідомості, але все
ж таки не розкриває достатньою мірою ні сутності, ні
змісту поняття, що його віддзеркалює.
Наука логіка виходить з того, що сутність як категорія філософського знання розуміє внутрішній зміст історичного процесу як єдність всіх багатоманітних і суперечливих форм культурологічного буття людини або
спільноти. При цьому соціальне явище – це те або інше
виявлення (вираз) життєдіяльності людини, зовнішні,
безпосередньо дані культурні форми її існування.
Якщо ж підійти більш прискіпливо до обґрунтування
іманентної основи історичної свідомості або її сутності,
треба визнати, що вона полягає у відборі, накопиченні,
зберіганні та повсякденному використанні історичного
знання, здобутого шляхом теоретичного аналізу, а також
з досвіду практичного життя людей у минулому з метою гармонійного відтворення родового життя людської
спільноти.
По-іншому, історичні знання потрібні нинішньому поколінню для того, щоб на їх основі можна було зробити
крок уперед.
Історична свідомість виступає механізмом, що всебічно переосмислює події минулого і подає історичні знання у потрібному для сьогодення ракурсі. З цієї позиції
не кожне знання можна визнати історично цінним, а
лише те, що обслуговує процес відтворення системи су
спільних відносин на основі якого є можливим творення
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нових суспільних відносин, що спрямовують у Майбутнє
будь-яку соціальну систему.
Це означає, що на практиці ми маємо великі обсяги
так званого інформаційного шуму, тобто історичних фактів, які не впливають на наше подальше життя. Такими
історичними знаннями частково можна знехтувати.
У мисленні ж категорії сутності і соціального явища
висловлюють перехід від розмаїття наявних культурологічних форм соціального буття до його внутрішнього
змісту і єдності, – поняття, яким оперує свідомість людини. Специфічний сегмент інтелекту людини, що оперує
історичними знаннями, слід називати історичною свідомістю людини – усталене знання людини та її особисте
ставлення до певної системи цінностей, що накопичені
світовою спільнотою за попередній етап розвитку. Історична самосвідомість – це усвідомлення людиною себе як
носія загальнолюдських цінностей та ставлення до себе
як до суб’єкта цих цінностей. Саме ці дві компоненти є
генетично первинними і саме на їх основі формуються
ціннісні орієнтації, і відповідно, мотиваційні утворення,
які детермінують поведінку особистості.
Продуктом історичної трансформації суспільної, громадянської свідомості в суб’єктивно значущу систему ціннісних орієнтирів індивіда є індивідуальна громадянська
свідомість. Отже, окремі складові громадянської свідомості та самосвідомості особистості, наприклад, оцінка
або цінності певним чином залежать від загального рівня
та особливостей суспільної громадянської свідомості. Це
означає, що сутність історичного проявляється й на рівні
колективного суб’єкту, що являє собою добре відому нам
об’єктивовану реальність – «суспільство». Тут і далі «громадянське» виступає синонімом історичного. Історичними для особистості є знання та цінності, що обумовлюють
її відтворення як представника етносу, народу, нації.
Громадянин – це соціальний тип особистості, що історично виник в певних умовах існування етносу, який
характеризується наявністю таких суспільно-значущих
32

якостей, як правослухняність, вміння поєднувати власні
і суспільні інтереси, почуття обов’язку щодо Батьківщини. Громадянство визначається насамперед як правовий
зв’язок особи з державою, що знаходить свій вияв у їх історично обумовлених взаємних правах та обов’язках. Виходячи з цього, суспільну громадянську свідомість можна
визначити як опосередковане відображення суспільного
життя, зокрема стосунків між державою і суспільством
й окремими громадянами, в історичних образах, уявленнях та ідеях.
Наступним кроком гносеологічного аналізу історичного процесу (після визначення його сутності), є виявлення
його змісту. Під змістом культурно-історичного процесу розуміємо не сам субстрат історичного, а його внутрішній стан, сукупність часом протилежно спрямованих і взаємовиключних культурологічних процесів, що
характеризують взаємодію утворюючих соціальний світ
елементів між собою і з середовищем, і зумовлюють їхнє
існування, розвиток і зміну; в цьому сенсі самий зміст історичного виступає як процес.
Це означає, що змістом історичного можна опанувати
тільки шляхом вивчення взаємодії його суб’єктивованої і
об’єктивованої форм, тобто поглибити теоретичний аналіз треба шляхом вивчення процесу їх взаємопереходу.
Принципово це можливо, оскільки історичне перебуває
у різних формах, то перехід їх між собою – річ не тільки
допустима, але й необхідна.
Для реалізації цієї мети треба обґрунтувати механізм
такого переходу. На нашу думку, особистість і суспільство мають специфічні механізми входження в свою
протилежність і засоби опосередкування своєї взаємодії,
а отже, і утримання одне одного в складі даного протиріччя. Тут ми маємо на увазі наявність таких явищ як
хронотоп в структурі особистості і habitus в структурі су
спільства.
Хронотоп важко уявити через те, що простір і час зазнали в ньому діяльнісно-семіотичної переробки. Вони
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виступають в ньому в перетвореній формі аж до того,
що реальний рух в просторі трансформується в зупинений час, а останній, в свою чергу, трансформується в
простір, що рухається. Отже, особистість володіє атрибу
тивною спроможністю за своєю ініціативою вступати у
взаємодію із суспільством. Суспільство, в свою чергу, має
механізм впливу на особистість. Адже суспільство є організацією, що певним чином впливає на своїх членів.
Розмірковуючи за аналогією, можна стверджувати, що
це свого роду соціальний хронотоп, за яким функціонує
ціннісно-смислова інформація, в тому числі – і цінності
моральної свідомості, відтиснені імперативом «вижити».
Завдяки хронотопу особистості і традиції (соціальному хронотопу), межі між суб’єктивованим об’єктивним і
об’єктивованим суб’єктивним не існує. Вони вільно переходять одне в одне за допомогою спеціальних засобів, так
званих медіаторів. Виходячи з наявності в суспільстві
двох опосередкованих систем матеріального і духовного
походження, є сенс говорити і про два типи медіаторів:
духовний і фізичний.
Психологія такі продукти опосередкування відобразила в понятті «предмети-посередники» або
медіатори духовного спілкування. До них належать
Знак, Слово, Символ і Міф. Психологи пропонують
їх розглядати як акумулятори живої енергії, свого
роду енергетичні згустки. Вони можуть розглядатися і як резонатори, на частоту яких налаштовуються живі істоти. Останні не тільки засвоюють ці
частоти, але й генерують нові, підзаряжають своєю
енергією медіатор. Згідно з Олексієм Лосєвим
(класиком філософських досліджень міфу), особис
тість – міф. Ісус Христос теж в певному смислі може
бути ідентифікований як Міф.
Теоретичний аналіз взаємодії суб’єктивованої і об’єк
тивованої частин між собою у філософській літературі
має й інші аргументи на користь їх взаємодії. Інші варіанти – це немовби варіації першого. Один з них – це «зве34

дення» до органічної системи функціональних продуктів
людини і соціуму. Тут ми маємо на увазі, звичайно ж,
індивідуальну людську особистість як похідну від людини і колективну особистість як похідну від соціуму.
Агентами діалектичної взаємодії є суб’єктивований (або
потенційний) та об’єктивований (або актуалізований) соціальні світи.
Є ще один підхід до вирішення даної проблеми: звернутися до наявних наукових джерел і подивитися на це
питання через призму досвіду людської історії, оскільки
таке глобальне протиріччя не могло залишитися в історії
непоміченим науковцями.
Аналіз показує, що протилежностями такого протиріччя дослідники вважають особистість і суспільство.
Причому, людство давно «помітило» це протиріччя і протягом тривалого історичного періоду намагається його
пояснити. Перші згадки про нього знаходимо вже в працях філософів і вчених Давньої Греції, які звернули увагу на зміну ролі особистості в суспільному розвитку. Але
злиття людини з суспільством, на яку вказували Платон і
Арістотель, в їхню епоху було ілюзорним. Вже у філософії
софістів, Сократа і в грецькій трагедії (Софокл) відбивається факт розщеплення індивідуальної самосвідомості.
Формула софіста Протагора «людина є мірою всіх речей»
кидала виклик не тільки давнім богам, але і традиціям
общинного життя.
Значну роль у піднесенні почуття особистості, а через
неї і в становлення соціуму, відіграло християнство. Зародження капіталізму і розрив старих соціальних зв’язків
викликали серйозні зміни у взаємовідносинах особистості і суспільства. Приватне підприємництво було неможливе без особистої ініціативи. Протест проти феодального типу взаємовідносин між особистістю і суспільством
набуває форми вимоги свободи особистості.
Просвітники розглядали суспільство і державу як продукт договору між індивідами. Капіталізм додав до цього
ще вимогу свободи приватної власності і майна. Наяв35

ність в структурі суспільства двох видів цінностей – матеріальних і духовних – вустами німецьких ідеалістів поставила питання про несумісність буржуазних суспільних
відносин зі свободою особистості. Кант слідом за Руссо
показав, що в буржуазному суспільстві людина не може
бути моральною і в той же час бути щасливою, моральність і благополуччя – взаємовиключні одне щодо одного
поняття.
Спираючись на емпіричну дійсність буржуазного су
спільства з його індивідуалізмом і утилітаризмом, І. Кант
визнавав суспільство як світ досвіду, в якому особистість
є лише засіб. ґ. Геґель розглядав особистість не як ізольовану монаду, а як момент загального, роду. Особистість
реалізує не суб’єктивні, а об’єктивні цілі: вона єдина не
тільки з родом, але і з усім світом, бо сутність всього світу
та ж, що і сутність особистості – дух. Але і Геґель не зміг
пояснити зв’язок між особистістю і суспільством. І якщо
на той час геґелівський панлогізм мав консервативний
політичний сенс, то в науковому плані він був геніальний, оскільки дійсність, яку ми спостерігаємо, являє собою саморозгортання Людського Розуму, або, говорячи
геґелівською мовою, постає як «здійснення божественного розуму».
Проблема інтеграції індивіда в соціальну групу – головне питання соціологічної концепції Е. Дюркгайма.
З розвитком діяльності як явища в часі відбувся розподіл
суспільної праці на окремі функції, відчужені від особистості. На цій основі суспільна мета діяльності індивіда
відмежовується від самої його діяльності і навіть протиставляється їй в якості зовнішньої сили, що змушує людину виконувати функції, значення яких для неї втрачене.
У результаті індивід не може ототожнити себе з жодною зі своїх ролей, які сприймаються ним як нав’язані
ззовні, і його самоствердження набуває форми конфлікту
особистості і суспільства, в основі якого – протиріччя самого соціального життя. Індивіди і суспільство пов’язані
спільними інтересами і відомим співвідношенням. Вони
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мають щось «загальне», що їх споріднює більше, ніж те,
що їх роз’єднує. По суті проблема «загального» і «одиничного» є предметом тривалої суперечки між «номіналістами», які заперечують реальність «загального», і «реалістами», які його утверджують ще з часів Платона.
Питання про онтологічні основи особистості і суспільства перебуває під пильною увагою двох течій у світовий
філософській думці – «індивідуалізму» і «колективізму», що
в суспільній науці приховані шляхом чисто абстрактнофілософських термінів «сінгуляризму» («соціального атомізму») і «універсалізму».
Вони намагаються відповісти, – як писав
С. Франк, – на запитання про те «чи є суспільство
не що інше, як назва для сукупності і взаємодії між
собою окремих людей, не що інше, як нами створений штучний, тобто суб’єктивний, підсумок реальності окремих людей, чи суспільство є деяка справді об’єктивна реальність, невичерпна сукупність
індивідів, які входять до її складу?» 1.
Ці два напрями постійно борються і змінюють один
одного в історії соціально-філософської думки. Вирішуючи дане питання в суто теоретичному значенні, С. Франк,
дійшов висновку про те, що суспільство є справжньою цілісною реальністю, більш того, воно є єдиною реальністю,
в якій нам конкретно дана людина. Ізольовано мислимий
індивід – лише абстракція; лише в соборному бутті, в єдності суспільства справді реальне те, що ми називаємо
людиною.
3. Особливості та пріоритети сприйняття історії
сучасною молоддю
Сучасна історія свідчить, що світу вже не загрожують
революційні потрясіння, спрямовані на кардинальну перебудову життя з метою його вдосконалення. Історія в
цьому сенсі, як вважає Ф. Фукуяма, закінчилася. Проте
відчуття тривоги і очікування прийдешніх катаклізмів
1

Франк С.Л. Реальность и человек. – М.: Республика, 1997. – С. 38.
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у всьому світі не зменшуються, а останнім часом, навпаки, помітно підсилюються. Це особливим чином віддзеркалюється у житті сучасної молоді.
Протягом 2000-го і на початку 2001 року хвиля протестів молоді, не маючи якоїсь особливої географічної
прив’язки, а найчастіше й ідеологічної визначеності,
прокотилася містами Америки, Європи й Австралії, зок
рема, через Вашингтон, Гданськ, Гамбург, Прагу, Цюріх, Лондон, Париж, Берлін, Мельбурн, Давос. Усюди ці
дивні з погляду офіціозу і звичних оцінок демонстрації
супроводжувалися биттям вітрин, погромами ресторанів McDonald’s. Багато західних аналітиків побачили в
цьому молодіжному бунтарстві деяку несерйозність, пародійність, стилізованість під акцію протесту, свого роду
карнавал, явище молодіжної субкультури, де панувало
не стільки прагнення до соціальних змін, скільки настрій
рок-концерту з властивими йому груповою радістю і захватом на грані істерії.
Водночас в явно нескоординованій хвилі молодіжного
бунтарства, яка сколихнула благополучний Захід, у США,
в Австралії можна також побачити і глибинні причини,
гідні не тільки гнівного осуду, але і наукового аналізу.
Такий аналіз показує, що причиною масових протестних
виступів молоді в різних країнах стала «глобалізація, що
поглиблюється» по-американськи. Сучасним процесам
глобалізації молодь намагається протидіяти шляхом самоорганізації. З огляду на це, стихійно виникають групи
молодих людей, які легко трансформуються і змінюють
свою спрямованість. Такій молодіжній самоорганізації
притаманний певний хаос, стихійність, невизначеність,
які самою молоддю сприймаються як конструктивний
фактор в процесах самоорганізації соціальної сфери. Самоорганізація молоді завжди була виявом соціального
протесту, рухом соціального опору. В періоди соціальноекономічних криз, війн відбувається своєрідний перерозподіл царини соціальних можливостей, серед усього
іншого й антисоціальними способами.
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Саме за таких умов чільне місце можуть посідати організації молоді з вкрай радикальними поглядами. В історії минулого століття подібне відбувалося в 60-ті роки
в США (рух хіпі), у Франції (рух «МММ» – Маркс, Мао,
Маркузе). У 1968 році аналогічної активності набув рух
молоді в країнах з тоталітарними режимами. Наприкінці 80-х російська громадськість зіткнулася з «казанським
синдромом». Вибухи молодіжного протесту належали до
імовірних, флуктуаційних (таких, що різко відхиляються)
процесів. Їх пояснення можливе в межах якісно іншої –
синергетичної – моделі світу. Для неї характерним є визнання відкритості світу, багатоваріантності, нелінійності, спонтанності. Її основний орієнтир – керований хаос,
а не порядок. Вона передбачає наявність і спокійного,
стабільного еволюційного розвитку, і біфуркацій («розвиток», моментів вибору).
Для України її минуле, сьогодення і майбутнє – це
поки ще тільки можливість. Без своєї актуалізації у певних поколіннях молодих українців, які беруть на себе відповідальність за долю країни, ця можливість може так
ніколи і не реалізуватися. Завдання філософії в цьому
випадку – продукувати потенційні історичні можливості самореалізації індивіда в умовах і у зв’язку з нашим
конкретним соціумом, відкриття для молоді культуровідповідних форм його сприйняття і можливості відбутися
у світі тільки разом зі своїм поколінням і своєю країною.
Якщо усе це не знайде свого ґрунту, то вся українська
культура стане культурою минулого.
Українська молодь як «протестне покоління» заявила
про себе ще на початку 90-х років минулого століття. Однак, незважаючи на прагнення до активного вираження
власної життєвої позиції, значна її частина ще й дотепер
перебуває в стані своєрідної «соціальної летаргії». Наприклад, коли американський психолог запитав одного
школяра, яка думка в його голові з’явилася б першою,
якби він опинився раптом на безлюдному острові, той
відповів не замислюючись: «Як вижити». Відповідь на39

шого юного співвітчизника на це ж саме запитання була
за своїм соціально-психічним значенням протилежною:
«Чекати порятунку».
Як пише учитель Микола Аверін, «Ніхто з нас, «інженерів людських душ», не повинен забувати, що сучасна
школа має справу з унікальним біосоціальним явищем –
людиною, обдарованою від природи великими інтелектуальними, морально-вольовими та фізичними можливостями, а також високим рівнем здатності до їх реалізації.
Не можна забувати й того, що вихолощення навчальновиховного процесу, відсутність у ньому бодай елементарного курсу людинознавства, який навчав би молодих людей основ раціональної самоорганізації та продуктивної
самореалізації особистості, унеможливлюють втілення в
життя їхніх власних потенційних спроможностей. Незнан
ня самої себе, базових уявлень про людську істоту, принципів та способів цивілізованого існування веде до появи
в юній особистості спектра асоціальних явищ, провокує
виникнення в ній домінант зла над добром, агресивності
над миролюбністю, жорстокості над милосердям, страху
над сміливістю, неробства над працелюбністю, нарешті –
звироднілості над самодостатністю. Ось чому подальший
розвиток нашої системи освіти має забезпечити не так
усілякі «формування», як опанування учнем, студентом
пріоритету над самим собою: відкрити у собі Людину»1.
Щодо особливостей буття молоді в сучасному освітньому просторі, то слід відзначити насамперед, притаманний для нього розпад багатьох компонентів і самої
структури виховного процесу – зруйнована позиція відповідального ставлення дорослого співтовариства до дитинства.
Проблемою є те, що до мінімуму звелися особистісні
контакти дорослих і дітей. Батьківське піклування проявляється зазвичай у тому, щоб одягнути, нагодувати,
1
Аверін М. Школо, не знищуй таланти [Електронний ресурс] / Дзер
кало тижня. – 2001. – № 39 (363). – 6–12 жовтня. // Режим доступу до
видання: http://www.dt.ua/3000/3300/32494/
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влаштувати в престижну школу, тобто піклування реалізується лише на споживацькому рівні.
В суспільстві, що лібералізується, позиція дорослих
відзначається почуттям відчуженості і безпорадності: з
одного боку, батьки, вчителі, педагоги розводять руками,
мовляв нічого неможливо з дітьми вдіяти; а з другого – дітям все дозволяється. Звичайно подібний стан панує не
скрізь. Але загалом у дорослому соціумі відсутня ефективно діюча система моральних норм, яка встановлюється дорослим співтовариством стосовно дитинства. Все
це відбилося на характері дитинства в цілому. Відбулася
інтенсивна примітизація свідомості дітей. Відзначається
зростання цинізму, егоїзму, грубості, жорстокості, агресивності в молодіжному середовищі. Якраз ці негативні
надбання викликають сьогодні особливе занепокоєння.
Широкі маси підлітків і юнаків охопила відверто накопичувальна, хижацька ідеологія. Отримання капіталу за
будь-яку ціну стало для більшості молодих людей визначальним мотивом їх діяльності. Та ще й засоби масової інформації підводять під це ідеологічну базу, посилаючись
на закони ринку.
Загострюється суперечність між переважаючим визнанням людини як самоцінності і ставленням до неї як
до засобу у речовій, нелюдській формі існування. В основі речових відносин лежить маніпуляція людини людиною. Форми такої маніпуляції у молодіжному середовищі
можуть бути різними: це – диктат, контроль, підкорення,
тиск, осуд, лестощі, підлабузництво тощо. За допомогою
подібних засобів сучасна молодь намагається задовольнити свої вузькопрагматичні цілі. У молодіжному середо
вищі речові відносини нині мають місце навіть і в таких
інтимно-особистісних взаєминах як любов, дружба, внутрішньосімейні стосунки, руйнуючи і нівелюючи їх ду
ховну сутність.
Не сприяє поліпшенню справи національного виховання молоді і тенденція, сутність якої полягає у розриві
з теперішнім заради майбутнього, яке вбачається пе41

реважно в його «вестернізованому» варіанті. Байдуже,
у чому проявляється ця тенденція – у великій кількості
англомовних вивісок, в імпортних релігійних конфесіях
чи в примноженні шоу, шлягерів, конкурсів краси, відповідної теле- і кінопродукції – основою її залишається
сучасний західний струмінь антиінтелектуального футуризму, розрив з культурними традиціями минулого, яке
огульно заперечується. Велика кількість молодих людей,
вибираючи своє місце в суспільстві, орієнтується на спрощений, примітивний соціальний світ. Вікові досягнення
культури для них немовби не існують і на зміну скомпрометованому і зрадженому колективізму приходить зоо
логічний індивідуалізм.
Як свідчать соціологічні дослідження, проведені серед
української молоді, за рівнем важливості серед цінностей трудової діяльності на перше місце в молодіжному
середовищі вийшов чинник високої оплати праці. Далі за
значенням – цікава робота, можливості чогось досягти,
«просунутися службовими сходами» та проявляти ініціативу. У поглядах на важливі аспекти виконуваної роботи
виявляється й більш прагматичний підхід молодих людей – важливішими стають зручні години роботи, її відповідність здібностям, тривала відпустка тощо. Молодь,
порівняно зі старшим поколінням, толерантніше ставиться до того, що працювати необов’язково, якщо людина не
прагне до цього. Водночас молодь вважає за справедливе
диференційований підхід до оплати праці, коли одна й та
сама робота, виконана швидше, ефективніше та надійніше, має оплачуватись у більшому розмірі1.
Слід також звернути увагу на факт збереження схильності значної частини молоді до еміграції з України. Таке
прагнення притаманне молодим людям, які мають різні
професії і розраховують на покращення можливостей для
працевлаштування, одержання достойної зарплати, задо1
Див.: Балакірєва О.М. Ціннісні орієнтації молодого покоління //
Молодь України у дзеркалі соціології. Зб. / за ред О. Балакірєвої та
О. Яременка . – К.: УІСД, 2001. – 210 с.
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волення творчих амбіцій. Більшість українських студентів пов’язують своє майбутнє з комерційною діяльністю,
не довіряють політикам, хочуть досконало знати іноземні
мови та мріють виїхати за кордон або тимчасово, або назавжди. Такими є результати соціологічного дослідження
українського студентства, яке проводив 2008 року Державний інститут розвитку сім’ї та молоді.
Подібні дослідження інститут проводить уже чотирнадцять років, однак українське студентство – найбільш
ресурсну і креативну частину суспільства – досліджували
вперше, як розповів директор інституту Андрій Мішин.
Результати дослідження підготовлені для Президента,
Уряду та Верховної Ради, аби можновладці проаналізували стан справ у молодіжній політиці, адже нині в українських вузах навчається понад 2,5 мільйонів студентів.
Нині в Україні найбільш популярними є економічні та
інженерно-технічні спеціальності: їх опановують майже
40 відсотків українських студентів.
Результати дослідження свідчать, що молоді люди обирали майбутню професію, орієнтуючись на те, що можна
буде в подальшому успішно працевлаштуватися та мати
кар’єрний ріст. Водночас 50 відсотків опитаних не певні,
чи знайдуть роботу по закінченню вузу. У цьому молодь
розраховує в першу чергу на себе і найменше покладається на центри зайнятості.
Майже 30 відсотків українських студентів планують назавжди покинути Україну після навчання через матеріальні негаразди або через те, що не
можуть повністю себе реалізувати на батьківщині,
а ще 25 відсотків хотіли б поїхати на заробітки за
кордон. Найбільше студентів приваблює Великобританія, США та Німеччина.
Своїми моральними орієнтирами українські студенти називають здоров’я, сімейне та матеріальне
благополуччя, економічну незалежність та особисту свободу. Більшість з них засуджують торгівлю
людьми, сексуальні домагання, самогубство, вжи43

вання наркотиків та відмову від новонароджених
дітей.
66 відсотків опитаних молодих людей є віруючими. Тому велика кількість їх довіряє церковнослу
жителям, а ще – співробітникам Служби безпеки
України та військовим. Дані дослідження підтверджують, здебільшого молодь не цікавиться політикою, однак екологічний напрям політичних ідей їм
найближчий. Вони готові йти на пікети, якщо погіршиться рівень життя їхніх сімей1.
Економічна криза 2008 року боляче вдарила по
українцях. 77,1% респондентів заявили, що вони
вже відчули на собі її наслідки. 80,6% респондентів
хвилює зростання цін на товари і послуги. 43,4% жаліються на низькі прибутки і на брак грошей. Політична ситуація в країні – на цьому тлі – хвилює
лише 20% респондентів. 48,2% респондентів вважають, що їм потрібна соціальна допомога з боку
держави. Проте 37,4% заявляють, що обійдуться
самотужки. На реальну підтримку з боку держави
в кризовій ситуації розраховують лише 24,6% респондентів. 52,4% є реалістами – вони будуть розраховувати тільки на себе. 43,8% вірять, що їх не
залишать в біді родичі і знайомі. 11% респондентів
ні на кого не розраховують і готові скласти руки
перед загрозою кризи. 62,2% вважають, що криза
може призвести до серйозних політичних та економічних потрясінь в країні, при цьому 38% респондентів готові вийти на вулицю, захищаючи свої
права2.
Українське суспільство нині усе більше лібералізується. Однією з основоположних цінностей лібералізму є ідея
1
Khalavka Yuriy (Халавка Юрій). Третина українських студентів
хоче виїхати за кордон [Електронний ресурс] / 29.01.09. Режим доступу
: http://usw.com.ua/profiles/blogs/tretina-ukrayinskih-studentiv
2
Бондаренко К. Проект країни [Електронний ресурс] / Українська
правда. – 01.04.2009. – Режим доступу: http://t-r.dp.ua/novosti-ianalitika/proekt-krayini.html
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самоцінності індивіда та його особистої відповідальності
за свої вчинки, відповідальності перед своєю совістю за
об’єктивне сприйняття історії свого народу та національних цінностей, забезпечення індивідуальної свободи, що
ґрунтується на фундаментальній ідеї етичного індивідуалізму. З цього погляду українська молодь ще не наблизилась до універсальних ліберально-демократичних норм,
оскільки вона досі обирає між різними ідеологічними
орієнтаціями. Але якщо в суспільстві не будуть забезпечені права й свобода людини, коли власна гідність не
буде виступати моральним критерієм поведінки власної і
ставлення до гідності інших, коли ми не усвідомимо, що
гідність кожної окремої людини є гарантією державного суверенітету загалом, годі сподіватись на торжество
соціальної справедливості в українському суспільстві.
В протилежному випадку, соціальна справедливість зали
шиться лише черговим міфом.
Як підкреслює З. Бжезінський, інтелект, що втілювався в науці, справді допоміг змінити світ на
краще. ХХ століття стало свідком безпрецедентних
наукових проривів у сферах, що мають безпосереднє відношення до фізичного існування людини: у медицині, харчуванні, засобах зв’язку. Лихо
епідемій, дитячої смертності, вразливості до різних
хвороб вже не було таким страхітливим, як раніше. У багатьох частинах світу тривалість людського життя зросла на 30–50 відсотків. Нові відкриття
в хірургії та в методах лікування загалом, а також
ривок у космос по-новому окреслили межі людських можливостей. На жаль, цьому прогресу не
відповідав рівень моралі, і найбільшого банкрутства у ХХ столітті зазнала політика.
Крім цього, ХХ століття виявилося найкривавішим і
найненависнішим для людства періодом політики примар
і страхітливих убивств. Жорстокість у небачених масштабах стала знаряддям державної політики, а смерть – «товаром масового виробництва». Контраст між науковим
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потенціалом, що міг служити добру, і злом, яке заподіяла політика, шокує. Ніколи раніше вбивства не чинили з таким розмахом, ніколи раніше вони не поглинали
стільки людських життів, ніколи раніше до душогубства
методично не докладалося стільки зусиль задля досягнення зухвалих, безглуздих цілей.
Молодь не просто спостерігає за усіма цими процесами. Вона є безпосереднім учасником усього того, що відбувається у світі. Але об’єктивний інтерес до історії свого
народу у молоді не завжди підкріплений достатнім історичним світорозумінням. З одного боку, молоді люди часто ще використовують старі погляди, стереотипи, оцінки
минулого, які вони засвоїли, сидячи за шкільною партою.
А з другого – молодь часом з недовірою ставиться до професійних істориків, пов’язуючи з ними цілеспрямовану
деформацію репрезентації історичного минулого України.
Молодим потрібен деякий час для осмислення історичних
подій, подолання психологічного бар’єру, догм і стереотипів історичного мислення. Крім того, молоді притаманна
тенденція до обмеження історичної думки лише критикою минулого, спробою звести історію суспільства до помилок і прорахунків, до суб’єктивних і волюнтаристських
дій, свавілля ворогів та недругів. А це неминуче веде до
відступу від історичної об’єктивності.
Отже, свідомість молоді сьогодні продовжує перебувати в полоні стереотипів минулого. Як підкреслює Умберто Еко, «всі релігійні війни, які закривавлювали світ протягом століть, були породжені пристрастями та прислужували спрощеним
протиставленням: Ми і Решта, Добрі і Злі, Білі і
Чорні. Так, західна культура була багатою (не лише
сьогоднішні Просвітники, але набагато раніше, в
епоху коли францисканець Роджер Бекон закликав
плекати мови, бо, мовляв, так само як «невірні», ми
маємо до вивчення ті ж самі речі) і тому, що вона
намагалася піддати світлу пошуків та критичному
розумові «розірваність» згубних спрощеностей.
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Звичайно, так було не завжди: як Гітлер, що палив книжки, ув’язнював «деґенероване» мистецтво,
нищив «нижчі» раси, чи фашизм, – вони примушували мене в школі співати «Боже, прокляни англійців», тому, що вони є «народом, який їсть п’ять разів у день», тобто є неповноцінними ненажерами
порівняно з поміркованими спартанськими італійцями, але це все факти, приналежні західній культурі.
Однак для нашого обговорення з молоддю це
найкращі аспекти західної культури, в усякому
разі, якщо ми не бажаємо нових веж, що обвалюються: це стане зрозумілішим в ті часи, що прийдуть після нас»1.
Водночас у свідомості сучасної української молоді відбувається переоцінка деяких аспектів розвитку вітчизняної історії. Зокрема, досить важливою виявляється
морально-етична складова в оцінці, наприклад, подій
1932–33 років або Волинських подій 1943–44 років, які
залишаються поки що «на маргінесі» молодіжної свідомості2. На допомогу історикам, як вважає Сергій Махун,
повинні прийти психологи і філософи, але аж ніяк не політики.
«...Кожен народ має право на боротьбу з тиранією і має право підняти проти неї зброю, – відзначив академік НАН України Мирослав Попович. – Але не можна при цьому робити військового
злочину. Бо військові злочинці були у будь-якому
мундирі і в будь-якій армії й мають отримати покарання... Ми вирішуємо не автоматично, нас не
веде якась невідома сила. Вирішуємо самі і маємо ж нести відповідальність за свої рішення. Але
Еко У. З приводу західної вищости [Електронний ресурс] / Умберто
Еко. – Незалежний культурологічний журнал «Ї». – 2002. – Число 25. //
Режим доступу до видання: http://www.ji.lviv.ua/n25texts/25-zmist.
htm
2
Махун С. Острозькі діалоги. Трагедія на Волині 1943–1944 рр.:
пошук балансу інтересів триває / День. – 2003. – № 69. – 16 квітня.
1
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ще більшого значення набуває та справжня будова
психіки людини, яка і може зумовити спектр доступних для цієї людини рішень»1.
Тому саме молодь повинна зрозуміти, що нині потрібна добра воля, бажання сприйняти аргументи іншої
сторони. Безперечно, разом із позитивними аспектами
вона може пізнати і чимало сумних дат нашої спільної
україно-російської та україно-польської історії. Але цього не слід боятися, бо саме завдяки такому біполярному
сприйняттю історії молоде покоління має зрозуміти, що
і українцям, і полякам, і росіянам треба беззастережно
засудити обопільне насильство та усунути можливість
будь-яких політичних спекуляцій. І робити ці кроки треба виключно на обопільних засадах, оскільки егоїстичні
помисли в цьому випадку є зовсім недоречними.
Хоча молоді, як правило, і притаманні егоїстичні бажання, усвідомлення нею різних сторін історичного розвитку суспільства все більше переконує її в тому, що сенс
існування полягає в служінні іншим людям. Засвоюючи
історію, молодь повинна обов’язково замислюватися над
тим, чим для неї важливі інші люди, а відтак, бути толерантною у своїх думках і вчинках. Толерантність у цьому
випадку виявляється способом дій (поведінки), спроможним утримати конфліктуючі сторони від актуального насильства, тобто свідомим творенням ситуації толерантності. Адже толерантність, зазвичай, розглядається на тлі
загальної стратегії, спрямованої на раціональне подолання зіткнення сил у разі конфлікту. В основі такого сприйняття ситуації толерантності ще криється надія подолати
конфлікт самостриманням, в тому числі колективним –
раціонально-вольовим.
Таку надію уможливлює обов’язкове припущення, на
яке варто вказати. Це самоочевидне розуміння того, що
існує загальний владно-правовий інститут (традиційно
це була держава, у сьогоднішньому розумінні це може
бути система колективної безпеки, військово-політичний
1

Цит. за: Махун С. Назв. праця.
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блок тощо), у силових межах якого культурно-політичні
розходження не загрожують громадянському миру. Подібні класичні визначення толерантності спираються на
передумову існування універсальної силової основи, акумульованої в певних державних інституціях і спроможної стримувати конфлікт світоглядів у стані взаємотерпимості.
Якраз тому толерантність, якщо говорити про її наявні визначення, є не лише суб’єктивною терпимістю до
всього інакшого в сенсі чужих поглядів та вірувань. Толерантність передбачає практичну дію для стримування
ідіосинкразії щодо чужого. Толерантність завжди є мірою
активного контролю над власними діями.
Хоча засади життєдіяльності суспільства за останні
десятиліття значною мірою змінилися, однак існування
молоді в ньому залишається подвійним: з одного боку,
розширюється приватний сектор і підсилюється індивідуалізація, з другого – підривається система соціального
контролю, що породжує відчуття безконтрольності, уседозволеності, нестабільності.
Досить дивною на тлі вище вказаних гострих соціальноекономічних проблем видається притаманна сучасній молоді психологічна інерція, звичність сприйняття історії в
позитивно оцінюваних категоріях «боротьби» й «конфлікту», яке, на думку авторитетного вітчизняного історика
Наталії Яковенко, не тільки перешкоджає денонсації упереджень і фобій, властивих українському (як і всякому
іншому) національному міфові, а навпаки – примножує
їх примітивною агітаційністю «на користь» свого народу – наймудрішого, найсправедливішого, найрозумнішого, найскривдженішого1.
Тому навряд чи варто дивуватися, що молодіжне
сприйняття історії ґрунтується на подвійному еталоні
моральної відповідальності: «нашим» – можна, «їхнім» –
ні! Він однаково прикладний і до козацьких походів по
Яковенко Н. Між правдою та славою (не зовсім ювілейні роздуми до
ювілею Богдана Хмельницького) // Сучасність, 1995. – № 11. – С.17.
1
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здобич, і до перипетій Хмельниччини та Руїни, і до Коліївщини та сумної історії XX ст. Як справедливо твердить
Н. Яковенко, до того часу, поки подвійний еталон зберігатиме силу – годі говорити про гуманізацію історичної
(та вочевидь, й не тільки історичної) свідомості молоді.
Реалістичне переживання молоддю історії – це тверезе
ставлення до того, що відбувалося й відбувається, до нових потреб та інтересів. Існування минулого визнається,
але відбувається повне «розтотожнення» з власною особистою історією життя. Таке переживання, в кращому
разі, утримує особистість від деградації. Ціннісне переживання повністю визнає існування критичної життєвої
ситуації, але сприяє активній участі в творенні нового з
урахуванням того, що було, орієнтує особистість на самозаглиблення та самопізнання. А ось творче переживання
молоддю історії – це свідомий і зібраний пошук виходу з
обставин, що сформувалися. Молода людина або продов
жує жити, але інакше (з новим сенсом), або відкриває зовсім нову сторінку життя, втілюючи свої потенційні можливості, які раніше не мала змоги реалізувати.
Лише два останніх типи переживань перетворюють
руйнівні вихори кризи на рушійні сили творчості, сприяють духовному зростанню і самовдосконаленню особистості. У житті нечасто трапляються чисті типи переживань, але завжди можна для себе визначити домінанту,
щось радикально змінити у своєму житті. Людина розлучається з ілюзією «чорнового варіанта життя», з утраченими назавжди можливостями, з примарністю соціальних стереотипів.
Як іронічно зауважує Андрій Валентинов (ук
раїнський письменник) чи то Андрій Валентино
вич Шмалько (вчений-історик, доцент Харківсь
кого національного університету), «на жаль, уся
наша «шкільна» історія – це один величезний
міф. Адже Чапаєв не тонув у річці Урал, Щорс не
створював Богунський полк, нещасну дівчину,
повішену німцями в селі Петрищево, звали не Зоя
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Космодем’янська, «Молода гвардія» не була підпільною комсомольською організацією… Інколи, справжня історія часом підносить такі сюрпризи, перед
якими блідне будь-яка фантастика». Тому сучасна
молодь повинна вчитися більш-менш адекватно
сприймати і оцінювати історію.
Андрія Валентинова називають першовідкривачем жанру (а точніше – методу) за назвою «криптоісторія». Термін «криптоісторія» виник нещодавно,
його автор – Генрі Лайон Олді (харків’яни Дмитро
Громов і Олег Ладиженський). Цей термін означає
таємну, приховану від нас історію. Сенс методу полягає в тому, щоб показати, які невідомі нам причини призвели до тих чи інших історичних подій.
Криптоісторики не видумують небувале, не говорять про те, що історія пішла інакше, як автори
«альтернативної історії». Вони стверджують, що зовнішньо все виглядало ніби так, як ми звикли, але
причини та суттєві деталі цього могли бути зовсім
іншими, незвичними, несподіваними для нас1.
Як слушно зазначає Н. Яковенко, «маємо насамперед
визначитися із тим, чого ми очікуємо завтра від шкільної
історичної освіти, а точніше – від тих маленьких людей,
які нині протирають формені штанці на шкільній лаві.
Якщо не тільки набити дитячу голову іменами/датами,
а й навчити пізнавати світ «через історію», себто показати можливі способи поведінки у складних обставинах, то
слід прищепити вміння самотужки розрізняти «правильне» і «неправильне». Що є першим, що другим – проблема
вічна, але система орієнтирів нині спрямована на гуманістичні цінності – право індивіда на життя, свободу й
незалежне судження (в сьогоднішній, розшматованій політиками Україні останнє дорого важить). Сучасний світ,
як відомо, будується на засадах демократії, а дієва демократія потребує громадян, що свідомо обирають власну
Дубинянська Я. Андрій Валентинов: сюрпризи реальної історії /
Дзеркало тижня. – 2002. – № 2 (377). – 19–25 сiчня.
1
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позицію й не менш свідомо визнають за опонентом право на те саме. Це означає, що дитину належить змалку
призвичаїти до думки, що переконання бувають різними
і що опоненти «нашої» точки зору теж керуються гідними
поваги спонуками – як і ми самі. <...> По-перше, оповідатимемо правду, яку діти можуть зверифікувати із ситуацією довкола себе, а по-друге, привчимо їх до думки, що
у боротьбі за певну цінність завжди зіштовхується кілька
рацій, і кожна з них вимагатиме розуміння, ба більше –
уміння спростувати її не кулаком, а доказами»1.
Сучасна молодь, на жаль, поступово втрачає імунітет
до пропагандистської заангажованості, яка була притаманна українській історіографії радянської доби, і залишки якої можна зустріти ще й дотепер. Тому кожна молода людина повинна знати, що ще донедавна існували
дві історіографії України, попри тематичну несхожість,
на свідчення Н. Яковенко, дуже подібні: націоналістична, що проголошувала примат національного над науковим, і марксистсько-ленінська, яка перетворила науковців на бійців ідеологічного фронту. Спільним же було
те, що обидві покладали на історика місію вихователя,
який творить символи в ім’я найвищої ідеї, забуваючи:
для партійного виховання існує пропаганда, тим часом
як завдання науки – безстороння правда, яка партійною
не буває.
Отже, передачі підлягає не весь історично здобутий
досвід взагалі, а лише та його частка, що сприяє розвит
ку соціально позитивної особистості. Критерієм визначення соціально пріоритетного знання, що передається
молоді від старших поколінь, як засвідчив історичний досвід ХХ століття, виступає науковість. Сьогодні вона передбачає визнання усіх історично наявних світоглядних
і методологічних позицій вільними, історично необхідними, теоретично рівноцінними, якщо вони стали засобом вирішення фундаментальної наукової проблеми або
Яковенко Н. Лікнеп для професора /Дзеркало тижня. – 2009.
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засобами її обґрунтування. У свою чергу, ефективними
понятійно-когнітивними засобами такого переосмислення місця людини в системі нових соціально-економічних
відносин є, наприклад, різноманітні обґрунтування концепцій майбутнього, що становлять питому частку історичної свідомості.
4. Майбутнє як детермінанта молодіжного
сприйняття історії
Як би не ретушувалася історія, молодь завжди прагнула і прагнутиме до її реалістичного сприйняття, до
адекватного відтворення фактів. Цей реалізм потрібен
молодому поколінню не тільки для правдивого бачення
минулого, але й для створення реалістичних прогнозів
щодо майбутнього. Створенню реалістичних поглядів на
майбутнє повинні сприяти і наявні у суспільстві прогнози розвитку соціуму.
Поки що подібні прогнози запропоновані, переважно,
іноземними вченими, а відтак, вони мають бути критично сприйнятими, а не просто адаптованими до розвитку
українського суспільства. Як відомо, в працях М. Голанського, Д. Несбіта, П. Ебурдіна та інших західних вчених
предбачається обмеження розвитку виробництва екологічним ресурсом планети, стагнація виробництва і стабілізація його на визначеному усередненому рівні. У цих
концепціях проявляється детермінація майбутнім, коли
щось екстраполюється в майбутнє, а прогноз стає засобом нездорового ажіотажу навколо певної проблеми. Як
наслідок виникає футурошок, який негативно впливає
на соціалізацію підлітків. На них починає тиснути необлаштованість майбутнього світу, оскільки вони починають переживати той факт, що вже будуть жити в інших,
таких, що істотно відрізняються від наявних, екологічних та економічних умовах.
І виявляється, що просте майбутнє, задане нами як
екстраполяція існуючих тенденцій, яка не припускає
якісної зміни буття, породжує відповідний тип соціаліза53

торської діяльності – адаптаційний. А складне майбутнє,
котре припускає якісну зміну теперішніх характеристик
у майбутньому бутті, змушує нас до інноваційної соціа
лізаторської діяльності. Тому що воно припускає використання інформації про таке майбутнє, яке є якісно
відмінним від сьогодення. Водночас пов’язуючи час з
молоддю, по-перше, можна констатувати, що майбутнє
суспільство можна побачити в тому новому поколінні, що
вже актуально існує в дійсному часі у формі дитячого і
молодіжного співтовариства. По-друге, актуально існуюча молодь є потенційно «дорослим» суспільством. Таким
чином, неординарність і специфіка вирішення питання
про майбутнє в цьому випадку полягає в тому, що в особі
молоді майбутнє існує в сьогоденні (що є нетиповим для
багатьох об’єктів), а вже потім сьогодення потенційно
проектується в майбутнє.
Молодь – це актуалізоване майбутнє, тобто, вона не
тільки майбутнє, але і сьогодення. Нею необхідно опікуватися сьогодні, не відкладаючи цю проблему на майбутнє. На жаль, в історії можна знайти чимало прикладів
того, що суспільство не завжди переймалося питанням,
якою молодь стане завтра.
Наведемо такий приклад. Коли в українських школах
на початку дев’яностих років минулого століття страйкували вчителі, дитяча злочинність виросла в десятки разів.
Однак мало кого (хіба що правоохоронців) схвилював той
факт, що підлітки можуть значну частину свого майбутнього життя провести у в’язниці. В основному увага акцентувалася на небезпеці ходити вулицями міст. Але це
синхронний зріз: про молодь піклуються, тому що вона
сьогодні є певною соціальною групою. Водночас вона –
загроза сьогоденню. У цьому полягає одна з основних суперечностей між сьогоденням і майбутнім. З огляду на
це, основною виховною метою має стати формування у
кожного вихованця уявлення про себе не лише як про
громадянина, який підтримує існуючий лад, а як про незалежну особистість, яка здатна прийняти на себе мо54

ральну відповідальність перед суспільством за себе, за
інших, за справу.
Як зазначила Ліна Костенко, «ніхто з нас, нині
живущих, не може нести відповідальності за давні
неспокутувані гріхи. Але кожен з нас зобов’язаний
їх не повторити і не примножити»1.
В сучасних історичних умовах у розвинутих країнах
чи не основною проблемою соціалізації молоді є питання
формування у неї відповідальності. За себе, суспільство,
країну, людство. Ця проблема має безліч аспектів і рівнів,
різних за масштабами наслідків і значень. Пам’ятаємо
слова Мольєра: «Ми повинні бути відповідальними не
тільки за те, що робимо, а й за те, чого не робимо».
Сьогодні не можна не погодитися з тим, що актуальною стала необхідність адаптувати молодь до нових інтелектуальних засобів виробництва. Вона була на порядку
денному й у попередню епоху, але зараз у цієї проблеми з’явився новий ракурс. Раніше становлення індивіда не було основним чинником виробництва, у кращому разі він виявлявся скарбничкою знань на майбутнє.
А нині кожна молода людина має завдяки персональному комп’ютеру і сучасним засобам зв’язку доступ як до
реальних засобів виробництва, так і до зовсім реальних
засобів знищення. Тому цілком природно постає питання не тільки про забезпечення підростаючого покоління
знаннями, але й у зазначеному зв’язку – про обмеження
його знань. Виникають суперечки і роздуми, чи треба, а
якщо треба, то в яких формах і масштабах, у якому віці і
за яких попередніх умов ті або інші знання давати.
Адже загальновідомим фактом є те, що зараз ринок
насичений великою кількістю персональних комп’ютерів.
І загалом кожен підліток, який освоює Wіndows «для чайників», має можливість почати свої безконтрольні допитливі і пізнавальні експерименти з непередбаченими
1
Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзер
кала: Лекція, прочит. в Нац. ун-ті «Києво-Могилянська акад.», 1 верес.
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наслідками. Але цей стан технічної оснащеності нашого
життя вже переносить колишні цінності в нову площину,
ставлячи на чолі інших питання про відповідальність за
інновації, що впроваджуються в громадське життя.
З огляду на це, виявляється доречним упровадження
консерватизму в геґелівському розумінні, оскільки саме у
Ґ. Геґеля консерватизм – це те, що зберігає і є підставою
стабільності й стійкості. А інновація – це те, що розвиває,
тобто, змінює, адаптує, пристосовує. Але якщо інноваційна адаптивність відривається від консерватизму, то вона
втрачає свою функцію забезпечення виживання, пристосування, відривається від ідеї утримання на плаву,
збереження в умовах, що змінилися. Геґель увесь час акцентував увагу на позитивному змісті консервативності,
і очевидно, тепер ми також самим природним процесом
розвитку суспільства підведені до такої необхідності.
Ступінь готовності молоді жити в новій країні знач
ною мірою залежить від здобуття нею історичної освіти.
Адже ще Цицерон підкреслював, що історія є наставницею життя. Історичне знання виконує не тільки пізнавальну, але й світоглядно-виховну функцію, забезпечує
ідеологічну і політичну орієнтацію особистості в соціумі,
формує соціальну самосвідомість молодих людей, що є
основою їх соціально значущої поведінки. Від того, які
історичні знання і в якому обсязі засвоюватиме сучасна
молодь залежить не тільки її теперішнє, але й майбутнє.
На жаль, та криза, яку переживає сучасна історична нау
ка і освіта, певною мірою позначається і на молодіжному сприйнятті історії. Це насамперед проявляється у неспроможності молоді самостійно і об’єктивно відтворити історичну істину, позбутися стереотипів і догм, котрі
довгі роки були підставою ідеологічного обґрунтування
антинаукових соціально-політичних концепцій.
Що повинна була відразу зробити Україна після
проголошення незалежності? «Насамперед, – пише
Ліна Костенко, – об’єктивно оцінити ситуацію... Розробити свою гуманітарну політику, її стратегію та
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пріоритети. Зафіксувати себе у свідомості людства
парадоксом молодої держави з тисячолітньою культурою, що була досі заблокована в силу історичних
причин. Бути відкриттям для світу, а не морально
ущербним народом в абераціях чужих віддзеркалень... Історія діло давнє, вона вже минула... Та й
чим, власне, наша історія гірша, ніж в інших народів? <...> Кожній нації є за що посипати собі голову
попелом. Тільки не треба тим попелом запорошувати очі наступних поколінь»1.
Адекватному сприйняттю історії молоддю має сприяти вдосконалення історичної освіти в Україні, зміст якої
повинен адекватно узгоджуватися з новими формами
організації навчання. Вища освіта має:
– визнавати історичну освіту однією з найбільш важливих складових професійної підготовки фахівців
будь-якого профілю і використовувати її можливості
для подолання недооцінки гуманізації та гуманітаризації навчання і виховання;
– підвищувати роль академічної та вузівської історичної науки в створенні наукової бази для організації
навчального процесу у вузах (підручники і навчальні посібники, дидактичний матеріал тощо);
– відновлювати і організовувати за нових умов підготовку та перепідготовку кадрів з метою забезпечення їх самостійної, творчої діяльності в поєднанні
з високою відповідальністю перед державою й су
спільством за наслідки своєї праці;
– диференціювати історичну освіту молоді залежно
від її фахової спеціалізації.
Молодіжне сприйняття історії буде неповноцінним
доти, поки в Україні не буде сформоване громадянське
суспільство. Тому вся сучасна освіта має бути спрямована на виховання у молоді громадянськості як інтегрованої
якості особистості, що дає людині можливість відчувати
себе морально, соціально, політично і юридично дієздат1
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ною та захищеною. Виховувати особистість чутливою до
свого оточення, залучати її до суспільного життя, в якому права людини є визначальними. Громадянськість –
це реальна можливість втілення в життя сукупності соціальних, політичних і громадських прав особистості, її
інтеграція в культурні й соціальні структури суспільства.
У формуванні й становленні громадянськості визначальну роль відіграє світогляд особистості, на основі якого
формується система її ціннісних орієнтацій, поглядів, переконань, усвідомлюється місце в суспільстві, визначаються обов’язок і відповідальність перед іншими людьми,
суспільством.
Усе це пояснює важливість формування у молоді й
чітко визначених ментальних конструкцій. Дорослі ніколи не повинні забувати про те, що навіть тоді, коли вони,
начебто піклуючись про молодь, насправді піклуються
тільки про своє сьогодення, тим самим формують свій
завтрашній день. І те, що молоде покоління вже засвоїло
і привласнило із сьогодення, тобто, з «дорослого» буття,
певним чином з ним розділеного і спільно прожитого, і
буде його майбутнім. Зокрема, якщо суспільство заклало
в сьогодення тільки установку піклуватися про власне виживання, і молодь, переживши це, сприйняла адекватно
як визначене співвідношення цінностей, то далі все це
буде транслюватися як принцип її життєдіяльності. Сьогодні в українському суспільстві спостерігаємо взаємини
трьох поколінь – турботу сьогодення («дорослого» покоління) лише про себе і власні інтереси, зневагу до покоління
батьків («минулого») та покоління дітей («майбутнього») –
мізерні пенсії, низький рівень освіти, культури, охорони
здоров’я, соціального забезпечення тощо.
Водночас треба мати на увазі, що усвідомлення молоддю того, що батьки піклуються тільки про себе, призведе до ситуації, коли виростаючи, вони теж будуть піклуватися тільки про себе. Вони не думатимуть ні про
своїх батьків, ні про своїх дітей. Але це – пряма дорога
у небуття. Отже, ніхто так не відповідає перед майбут58

нім за збереження соціальності, як сучасна молодь. Бо
в протилежному випадку залишаються тільки наявні інституції. Тобто, держава і громадянське суспільство. Це
їхній об’єктивний інтерес, вони повинні піклуватися про
те, щоб у індивідів виникли ідеальні уявлення про необхідність існування держави, суспільства, моралі та інших
форм соціальності.
Питання для самоконтролю
1. У чому полягають особливості сприйняття сучасною молоддю тих
соціально-історичних трансформацій, що відбуваються в наш час?
2. Що таке «протестне покоління» і чи кожне покоління молоді є протестним?
3. Чи потрібне виховання сучасної молоді і чи можна виховувати молодь
традиційно?
4. В чому полягає специфіка суспільних трансформацій за доби глобалізації?
5. Якими є ціннісні параметри свідомості сучасної української молоді?
6. Які форми може набувати толерантність в контексті молодіжного
сприйняття історії?
7. Як розуміти термін «детермінація майбутнім»?
8. Визначте співвідношення емпіричного та теоретичного у науковому
пізнанні.
9. Чи можливе раціональне пояснення історичних змін?

Теми для роздумів та реферативних досліджень
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Цінності студентської молоді: реалії та перспективи ієрархії.
Молодіжні рухи доби глобалізації.
Сучасні теорії суспільних трансформацій.
Толерантність як спосіб побудови взаємин між поколіннями.
Історія як наука і як творець міфу.
Феномен «протестного покоління».
Національна свідомість сучасної української молоді.
Чим Ви можете пояснити залежність патріотичності молоді від її віку?
Колективне несвідоме: вплив на суспільну та індивідуальну свідомість.
10. Роздуми про час: заощаджувати чи витрачати?
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Класика філософської думки
Тексти першоджерел

Сенека Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія. Роздуми
про час.
Друкується за: Сенека Луцій Анней. Моральні листи до
Луцілія / Луцій Анней Сенека ; [Андрій Содомора (пер.)].
– [3. вид.] – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи»,
2005. –С. 38–39. – 604 с.
Сенека вітає свого Луцілія!
Так і роби, мій Луцілію: відвойовуй себе для себе самого,
а час, який досі або забирали в тебе, або викрадали, або сам
він утікав, збирай і бережи. Переконай себе в тому, що справа
стоїть саме так, як пишу: то виривають у нас той час, то беруть
його потай, то сам він пливе з-під рук. Але найганебнішою є
втрата, якої зазнаємо через власну недбалість. Приглянься – і
побачиш: величезна частина життя пропадає у тих, хто робить
щось не так, як треба, чимала – у тих, хто взагалі нічого не
робить, а вже все життя – у тих, хто робить не те, що треба.
Вкажи мені людину, котра бодай трохи цінувала б час, дорожила днем, котра б розуміла, що вмирає, власне, щоденно?..
Помиляємось якраз у тому, що смерть бачиться нам десь попереду: вона ж у значній своїй частці – вже позаду. Скільки віку
прожито – стільки ж одразу бере його смерть. Отож роби, мій
Луцілію, як пишеш: охоплюй усі години. Запанувавши над сьогоднішнім днем, не так залежатимеш од завтрашнього. Життя,
поки його відкладаємо, минає. Все, Луцілію, чуже нам, один
тільки час – наша власність. Лиш одну цю річ, таку невтримну,
пливку, дала нам у володіння природа. Але саме цього володін61

ня позбавляє нас будь-хто, кому лиш заманеться. Така вже нерозумність усіх смертних: отримавши нікчемну дрібницю, яку
легко відшкодувати, вони почувають себе у боргу; хто ж забрав
час – а його і вдячна людина не годна повернути! – той боржником себе не вважає!..
Спитаєш, либонь, що роблю я, даючи тобі ці настанови.
Зізнаюся щиро: як ощадлива у своїх достатках людина, веду
рахунок своїм витратам. Не можу похвалитися, що нічого не
втрачаю. Але те, що втрачено, в який спосіб і для чого, – скажу. Здам собі звіт у своїй бідності. А втім, моя доля така ж, як
і багатьох інших, хто не зі своєї вини опинився у злиднях: ніхто їм не дорікає, але ніхто й не допоможе. У чому ж тут річ?..
Я, бачиш, не вважаю вбогим того, хто вдовольняється й тими
крихтами, які ще залишилися. Проте волію, щоб ти беріг своє
майно і взявся за ту справу завчасно. Бо – як помітили наші
предки – пізно заощаджувати, коли проглядає дно. Зрештою,
того, що на дні, не лише дуже мало, воно – дуже погане.
Бувай здоров!

Кант Імануель. Методологія чистого практичного розуму
Друкується за виданням: Кант І. Критика практичного розуму [текст] / Імануель Кант ; [пер. з нім., примітки, післямова Ігор Бурковський]. – К.: Юніверс, 2004.
С. 176-178. – 239 с. – (Філософська думка).
Дві речі сповнюють душу завжди новим і чимраз дужчим
подивуванням і пієтетом, чим частіше й триваліше роздумуєш
про них, – зоряне небо наді мною й моральний закон у мені.
І те й те мені не потрібно шукати й лише домислювати як щось
сховане в мороці або в Позамежному, за сферою мого круговиду; я бачу їх перед собою й безпосередньо пов’язую їх зі свідомістю свого існування. Перше починається від того місця, яке
я посідаю в зовнішньому чуттєвому світі, і розширює зв’язок, у
якому я перебуваю, в неозору далечінь зі світами над світами
й системами систем, та ще й у безмежні часи їх періодичного
руху, його початку й подальшого тривання. Другий починається з мого невидимого Я, з моєї особистості, і презентує мене у
світі істинно нескінченному, але відчуваному тільки розумом,
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світі, що з ним (а через нього заразом і зі всіма тими видимими
світами) я пізнаю себе в зв’язку не суто випадковому, як там, а
в загальному й необхідному. Перший погляд на незліченну силу
світів немовби знищує мою поважність як біологічного створіння, яке мусить повернути планеті (тільки крапці у Всесвіті)
ту матерію, з якої воно постало, по тому, як короткий час (невідомо як) було наділене життєвою силою. Другий натомість
нескінченно підносить мою вартість як інтелігенції, через мою
особистість, у якій моральний закон відкриває мені життя, незалежне від тваринної природи й навіть від усього чуттєвого
світу, принаймні наскільки це можна бачити з доцільного призначення мого існування, окресленого цим законом, – призначення, яке не обмежене умовами й границями цього життя, а
прямує в нескінченність.
Але подивування й повага хоча й можуть під’юджувати
до досліджень, але не можуть заступити їх браку. Що ж належить чинити, щоб здійснити ці дослідження в спосіб корисний і відповідний піднесеності предмета? Нехай приклади при
сьому послужать для перестороги, але також для наслідування. Роздум про світ починався з найчудовнішого видовища,
який тільки будь-коли показують людські чуття й наш розум
будь-коли годен простежити в його широті, а закінчувався –
астрологією. Мораль починалася з найшляхетнішої властивості
людської природи, розвиток і культивування якої обіцяє нескінченну користь, а закінчувалася – фанатизмом, або марновірством. Так діється з усіма незрілими ще спробами, у яких
найважливіша частина справи залежить від вживання розуму,
що не дається само собою, не так, як вживання ніг, завдяки
частішому вправлянню, надто якщо воно стосується властивостей, які не можуть бути безпосередньо показані в посполитому досвіді. Та після того, як, хоча й пізно, стала звичною
максима (Декарта – прим. В. В.) – наперед добре обдумувати
всі кроки, які розум має намір зробити, і дозволяти йому рухатись не інакше як у колії перше добре продуманого методу,
– тоді судження про світобудову дістало цілком інший напрям
і воднораз із тим незрівнянно успішніші результати. Падіння
каменя, рух пращі, розкладені на їх елементи й на сили, що
уявнюються при цьому, і математично опрацьовані, створили
врешті те ясне й на всі прийдешні часи незмінне бачення Все
світу, яке при подальшому спостереженні може завжди споді63

ватися тільки розширення, але ніколи не потребує боятися, що
муситиме вертати назад.
Стати тепер на цей шлях і в трактуванні моральних завдатків нашої природи – ось що може порадити нам наведений
приклад, даючи надію на подібний добрий результат. Маємобо під рукою приклади моральних суджень розуму. Розчленувати їх тепер на елементарні їх поняття, а за незастосовністю
математики – в численних дослідах на посполитому людському
розумі здійснити процедуру, подібну до хімічної – відділення
Емпіричного від Раціонального, яке можна було б у них знайти, – цим можна обидва їх очистити і з певністю увиразнити
те, що кожне з них може виконати зосібна; і таким чином запобігти почасти помилкам ще сирого, невправного судження,
почасти (що набагато потрібніш) злетам «геніїв», котрі, як то
зазвичай буває з адептами філософського каменя, без жодного
методичного дослідження й знання природи обіцяють примарні скарби й марнують справжні. Одне слово, наука (критично обстежена й методично впроваджена) – це вузька хвіртка,
що веде до вчення мудрості, якщо під цим розуміти не тільки
те, що належить чинити, а й те, що повинне служити за дороговказ для вчителів, щоб добре й чітко прокласти шлях до
мудрості, по якому повинен іти кожен, і вбезпечити інших від
манівців; це наука, що її хоронителькою повсякчас мусить лишатися філософія, у її витончених дошукуваннях публіка не
має брати участі, але має бути небайдужою до її настанов, які
щойно після такого опрацювання можуть стати для неї цілком
зрозумілими..

Тоффлер Елвін. Футурошок
Переклад здійснено за виданням: Тоффлер Алвин. Футурошок. – СПб. : Лань , 1997. – С. 10-16. – 464 с.
[…] Останні 300 років західне суспільство знаходиться під
вогненним шквалом змін. Цей шквал не тільки не стихає, але
все більше набирає силу. Зміни охоплюють високорозвинуті індустріальні країни з швидкістю, що неухильно росте. Їх вплив
на життя цих держав не має аналогів в історії людства. Як
64

наслідок, в світі розплодилися всілякі види цікавої соціальної
флори – від психоделічних церков і «вільних університетів» до
наукових станцій в Арктиці і клубів обміну дружинами в Каліфорнії.
Виникли додаткові типажі: дванадцятирічні діти з недитячим характером, п’ятдесятирічні дорослі, схожі на дванадцятирічних дітей. Багаті люди, які грають у бідність, і програмісти, залежні від ЛСД. Анархісти, не беручи до уваги їхні брудні
грубі сорочки, є несамовитими конформістами, а конформісти, не беручи до уваги їхні крохмальні коміри, – запеклими
анархістами. Одружені священики, міністри-атеїсти, єврейські
дзен-буддисти. У нас є поп, і art cinétique, Плейбой-клуби, а так
само кінотеатри для гомосексуалістів, амфетаміни і транквілізатори, гнів, достаток, забуття. В основному, забуття. […]
Варто подивитися свіжим поглядом на стрімкий темп
змін, який іноді перетворює реальність на дику водоверть подій, як виявиться, що багато вражаючих і незбагненних речей
стали вже цілком буденними. Прискорення темпу змін – це
не просто боротьба індустрії або держав. Це конкретна сила,
яка глибоко увійшла до нашого особистого життя, змусила нас
грати нові ролі і поставила перед лицем нової небезпечної психологічної хвороби. Її можна назвати «футурошок». Щоб пояснити багато з того, що не піддається раціональному аналізу,
необхідно досліджувати її першопричини і симптоми. […]
У популярних словниках вже почав прослизати аналогічний
термін – «культурний шок». Культурний шок – це результат занурення в незнайому культуру непідготовленого відвідувача.
Добровольці Корпусу Миру страждали від нього в Борнео і
Бразилії. Марко Поло, можливо, – в Катау. Мандрівник, який
раптово опиняється в місці, де «так» – це «ні», де фіксована ціна
міняється на очах, довге очікування біля дверей не є приводом
для образи, а сміх може означати гнів, опиняється в ситуації
культурного шоку. Культурний шок виникає тоді, коли знайомі
психологічні чинники, що допомагають людині функціонувати
в суспільстві, зникають, і на їх місці з’являються невідомі і незрозумілі.
Цей феномен великою мірою пояснює замішання, неспокій
і розгубленість, які докучають американцям при спілкуванні з
іншими людьми, він веде до руйнування зв’язків, неправильного тлумачення реальності, нездатності адаптуватися. Все ж
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таки культурний шок порівняно легший за серйознішу хворобу – шоку майбутнього, яка є приголомшуючою розгубленістю,
викликаною передчасним настанням майбутнього. Цілком можливо – це найважливіша хвороба завтрашнього дня.
Терміну «шок майбутнього» не знайти ні в медичних енциклопедіях, ні в довідниках психологічних відхилень. Проте, поки не будуть зроблені розумні кроки в боротьбі з цією
хворобою, серед мільйонів людей посилюватиметься відчуття розгубленості і прогресуватиме нездатність раціонально
сприймати навколишнє оточення. Ми повинні осмислити цю
хворобу і навчитися її лікувати, інакше очевидні для сучасного життя нездужання, масові неврози, опромінювання, насильство, що безмежно поширилося, виявляться лише перед
днем того, що нас чекає попереду.
Футурошок – часовий феномен, продукт стрімкого темпу
змін в суспільстві. Він виникає через накладення нової культури на стару. Це – культурний шок в нашому власному суспільстві, але з гіршими наслідками, чим при зіткненнях з іншими
культурами. Більшість членів Корпусу миру і майже всі мандрівники утішають себе думкою, що вони повернуться до покинутої культури. Жертви майбутнього позбавлені такої утіхи.
Вирвіть раптово людину з її середовища і помістите її в
іншу, різко відмінну від звичної їй, з іншим набором чинників
реагування: іншою концепцією часу, місця, роботи, любові, релігії, сексу і іншого. А потім заберіть всяку надію повернутися до знайомого соціального ландшафту. Людина зазнає удвічі
суворіше потрясіння. Більш того, якщо ця культура хронічно
перебуває в стані хаосу, або, що ще гірше, її цінності безперервно міняються, відчуття розгубленості ще посилиться. Декілька натяків на розумнішу поведінку під тиском абсолютно
нових обставин – і ця жертва являтиме небезпеку для себе і
для інших.
Тепер уявіть не одну людину, а ціле суспільство, ціле покоління, включаючи найслабкіших, найменш освіченіших і
розумніших його представників, які раптово опинилися на
новому світі. Результат – загальна дезорієнтація і страх майбутнього у величезних масштабах.
Сьогодні людина зіткнулася саме з такою перспективою.
Зміни лавиною обрушилися на наші голови, і більшість людей
до безглуздя не готова до них. […]
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Сьогодні всі кордони зметені. Мережа суспільних зв’язків
настільки щільна, що сучасні події миттєво відбиваються у
всьому світі. Війна у В’єтнамі перекроїла основні політичні
розстановки в Москві, Пекіні, Вашингтоні, викликала різкий
протест в Стокгольмі, схвилювала фінансові кола Цюріха, змусила заворушитися секретну дипломатію в Алжирі.
Насправді, не тільки сучасні події миттєво знаходять відгук
у всьому світі, але можна сказати, що і минуле сприймається в
новому ключі. Воно заплутує сліди, і ми потрапили, якщо можна так сказати, в «часовий зсув».
Подія, що торкнулася лише жменьки людей у минулому,
може мати великомасштабні результати сьогодні. Пелопоннеська війна, наприклад, за сьогоднішніми мірками, не більше, ніж
сутичка. Поки Афіни, Спарта і декілька сусідніх міст-держав
билися, решта населення земної кулі і не підозрювало про цю
війну. Вона не торкнулася ні індіанців, що живуть в Мексиці,
ні стародавніх японців.
Та все ж Пелопоннеська війна багато в чому вплинула на
подальший хід грецької історії. Унаслідок міграції, географічного перерозподілу генофонду, людських цінностей, ідей, вона
вплинула на подальший розвиток подій в Римі, а за допомогою
Риму – і у всій Європі. Через це європейці мало відрізняються
один від одного.
У свою чергу, завдяки тісним зв’язкам, європейці вплинули
на Мексику і Японію. І який би слід Пелопоннеська війна не
залишила на генетичній структурі, ідеях і цінностях сучасної
Європи, тепер він поширений по всьому світу. Таким чином,
сучасні індіанці і японці відчувають далекий вплив цієї війни,
чого не можна сказати про їх предків. Події минулого, нібито перескочивши через покоління і сторіччя, переслідують нас
досі і вносять свої зміни до нашого життя.
Якщо ми, крім Пелопоннеської війни, міркуємо про будівництво Великої Китайської стіни, Чорну чуму, битві банту з
Хамідамі, то беремо до уваги загальний сенс принципу тимчасового зрушення. Будь-які події минулого накладають відбиток на сучасних людей. Але це не завжди було так. Коротше
кажучи, нас переслідує вся історія людства. Парадокс полягає
в тому, що саме це підкреслює наш розрив з минулим.
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Розділ II. Історична свідомість в структурі духовного
світу сучасної студентської молоді
1. Сутність та структура історичної свідомості, її роль
в процесі соціалізації особистості
2. Потреби, емоції та переживання особистості
як елементи історичної свідомості
3. Духовність та інтелектуальний потенціал в процесі
формування історичної свідомості студентської молоді
4. Маніпулювання історичною свідомістю
1. Сутність та структура історичної свідомості, її роль
в процесі соціалізації особистості
У духовному виробництві виникають, розвиваються і відмирають різні духовні відносини. Немає жодних підстав зводити всю нескінченну їхню розмаїтість
лише до політичних, правових, світоглядних, моральних,
суб’єктами яких зазвичай є не індивіди, а спільноти. Поряд із зазначеними необхідно виділяти й історичні відносини, які синтезуються й аналізуються історичною свідомістю та фіксуються історичною пам’яттю.
Як підкреслював Г.-Ґ. Ґадамер: «Історична свідомість
знає про іншість іншого, про те, що відбулося в його іншості, так само добре, як і розуміння «Ти» знає це «Ти» у
ролі особи. В минулому як у власному іншому, воно шукає
не окремих випадків певної загальної закономірності, а
історично неповторного. Однак, претендуючи у визнанні
цієї неповторності на цілковитий злет над своєю власною
зумовленістю, історична свідомість робиться жертвою
діалектичної видимості, оскільки насправді вона прагне стати ніби володарем минулого. Тут не має потреби в
спекулятивних претензіях із боку філософії світової історії – як ідеал завершеного Просвітництва це може стати
своєрідним маяком для історичної науки, яка йде шляхом свого досвіду, що й сталося, наприклад, із Дільтеєм.
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У нашому аналізі герменевтичної свідомості ми розкрили
діалектичну видимість як породження історичної свідомості, що відповідає діалектичній видимості завершеного у знанні досвіду, показавши, що ідеал історичного
Просвітительства є чимось нездійсненним. Хто поклався
на об’єктивність своїх методів і заперечує свою власну
ж історичну зумовленість, помиляється, вважаючи себе
за вільного від пересудів; він зазнає на собі могутності
пересудів, що панують над ним без усякого контролю з
його боку, подібне до якоїсь vis a tergo (прихованої сили –
В. В.). Хто не бажає усвідомити судження, що над ним
панують, той не спроможний правильно зрозуміти те, що
являється йому в світлі подібних суджень»1.
В межах історичної свідомості виникають і набувають
подальшого розвитку як буденне пізнання історичних
процесів, так власне і наука історія, її когнітивні завдання, способи і прийоми, вся логіка історичного дослідження. У контексті наявних форм суспільної свідомості саме
історична свідомість дозволяє осягнути все різноманіття
форм, що склалися стихійно або утворені наукою, в яких
суспільство усвідомлює (відтворює і оцінює) своє минуле,
свій рух у часі.
З огляду на це, історичній свідомості, так само, як і
духовній сфері життя суспільства загалом, притаманні
динамізм, постійна змінність, самоорганізація в поступі
історичного процесу. Тому структуризація історичної свідомості продовжується дотепер. Цей феномен охоплює
історичні знання, розуміння й ставлення людей до історичного минулого.
Можна погодитись з авторами, що розглядають історичну свідомість як складову суспільної і характеризують
їх спільними рисами. Наголосимо на тому, що свідомість
постійно розвивається і має певні особливості2.
1
Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. У 2-х томах. – Т. 1: Герменевтика І: Основи
філософської герменевтики. – К.: Юніверс, 2000. – С. 334–335.
2
Воловик В.И. Философия истории: Курс лекций. – Запорожье,
1995. – С. 92–94.
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Першою особливістю історичної свідомості, на думку
В. Воловика, є те, що вона постає у якості невід’ємної
частини усіх форм суспільної свідомості. Дослідження
будь-якої форми суспільної свідомості так чи інакше передбачає вивчення історичної свідомості. Аналіз філософської свідомості, наприклад, неможливий у відриві від
дослідження історичної свідомості, оскільки виникнення
філософії пов’язане з роздумами людини про природу,
суспільство і про себе. Вона замислюється над питаннями про походження світу, що її оточує, і дає відповіді на
них (тут не важливо, що ці відповіді спершу мали форму
міфу). Це, в свою чергу, збуджувало інтерес до минулого. Сприймаючи практичну важливість, що часується з
минулим, люди передавали з покоління в покоління те
позитивне, що накопичувалось століттями. Так у них виникла свідомість історичного минулого, свого місця в історичному процесі. Але цей початок проявляється разом
зі становленням філософської свідомості.
Друга особливість історичної свідомості – вона є формою віддзеркалення діяльності людей, що реалізувалась у
минулому і представлена певними результатами, які для
кожного нині діючого покоління існують об’єктивно у їх
сьогоденні, безпосередньо впливаючи на характер матеріальної та духовної діяльності. Тому у її структурі, окрім
уявлень, ще присутні відчуття і сприймання як образи
речей, предметів, явищ, що безпосередньо впливають на
людей.
Третя особливість історичної свідомості – вона включає в себе уявлення про минулі соціальні потреби, цілі,
ідеали, цінності, що не співпадають з соціальними потребами, цілями, ідеалами поколінь, що живуть і діють
нині. При цьому різниця посилюється в міру розгортання
історичного процесу. Це нам добре відомо завдяки так
званому конфлікту поколінь.
Четвертою особливістю історичної свідомості є те,
що вона віддзеркалює минуле буття, яке постійно переосмислюється з позицій сьогодення. Це не завжди сприяє
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посиленню адекватності образів і уявлень, що складають
тканину історичної свідомості, предметам, і, у першу
чергу, – явищам історичного буття. Прикладами цього
можуть бути спроби неодноразового «переписування»
історії нації задля революційної доцільності або в угоду
класових сил, олігархічних груп, що прийшли до влади.
Історична свідомість є узагальненим уявленням про
людину і суспільство в їх спільній еволюції на конкретних
історичних етапах. Вона відтворює історичні знання соціуму – відомості про власне походження, головні події,
життя та діяльність видатних людей і є неодмінними духовними цінностями певної спільноти.
Відтак у духовному світі сучасної студентської молоді
історична свідомість виявляється сукупністю ідей, поглядів, відчуттів, уявлень, прагнень, настроїв тощо, які
дозволяють сприйняти й оцінити минуле в усьому його
розмаїтті. Історична свідомість охоплює різні за значенням і важливістю події, вбираючи в себе не тільки
систематизовану інформацію (в основному через систему освіти), але й невпорядковану (через засоби масової
інформації, художню літературу), орієнтація на яку визначається особливими інтересами особистості. Провідну
роль у функціонуванні історичної свідомості відіграють
випадкова інформація, часто опосередкована культурою
оточуючих особу людей, а також певною мірою традиції,
звичаї народу, країни, держави.
Отже, в надзвичайно складній структурі духовного
світу сучасної студентської молоді, до якого належить
й історична свідомість, остання виявляється не менш
складною та розмаїтою. Незважаючи на це, видатному
німецькому філософу К. Ясперсу вдалося досить ґрунтовно описати сучасну історичну свідомість. З його погляду,
основними рисами цього унікального феномену в наш
час є: критичне дослідження історії; всебічність і точність дослідницьких методів; осягнення нескінченного
сплетіння каузальних факторів; розуміння історії як незавершеного процесу, що розвивається, складовою якого
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є сьогодення; прагнення перегляду всіх цілісних картин
історії, які нині є у розпорядженні людства для створення
всеохоплюючої історичної картини світу; подолання суто
естетичного ставлення до історії; орієнтація на єдність
людства, яка є тепер більш глибокою і конкретною, ніж
дотепер; розуміння нерозривності історії та сучасності1.
Для чіткішого розуміння місця й ролі історичної свідомості в структурі духовного світу сучасного студентства
постає необхідність виокремити в ній різні сегменти, рівні, форми, функції тощо. Водночас структуризацію історичної свідомості слід здійснювати, враховуючи її тісний
взаємозв’язок з іншими формами суспільної свідомості.
Тому в структурі духовного світу сучасної студентської
молоді історична свідомість повинна розглядатися в
двох основних аспектах – як вимір загального і як вимір
одиничного у суспільному житті. Інакше кажучи, слід
звертати увагу не тільки на її зв’язок з основними компонентами духовного життя суспільства – духовну діяльність, духовне виробництво, духовні відносини, духовне
спілкування, духовні цінності тощо. Не менш важливим
є розкриття взаємодії історичної свідомості з елементами
духовного світу особистості, насамперед з її відчуттями,
емоціями, почуттями, волею, розумом, переконаннями,
пам’яттю та іншими.
Щодо структуризації історичної свідомості, то історичний ракурс проблеми дозволяє виділити в ній два основ
ні сегменти – історичне знання та історичне пізнання.
Структуру історичних знань репрезентують насамперед
уявлення та погляди людей на своє минуле, на події, які
вже відбулися, а також на пізнавальну діяльність, наслідком якої є набуті знання.
Вже початкові етапи формування історичної свідомості містять пізнавальну діяльність членів суспільства,
яка відбувається стихійно і дає синкретичний результат –
1
Ясперс К. Смысл и назначение истории / [М.И. Левина (сост.),
М.И. Левина (пер.), П.П. Гайденко (сост.)]. – [2.изд.] – М.: Республика,
1994. – С. 271–276.
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історичне знання про світ. В цих знаннях оформлюються уявлення про зафіксовані прояви сталості й змінності,
періодичності й циклічності процесів минулого. Тут практично ще не увиразнено давність минулого, його хронологічність, послідовність і причинно-наслідковий зв’язок,
відсутні авторство знань і прагнення їх достовірності.
Основними рисами стихійного етапу розвитку історичної
свідомості є відсутність спеціальних текстів, цілком орієнтованих на опис або обговорення послідовності подій
минулого; відсутність чіткої хронології; розуміння причин залежності подій; наявність інтересу до минулого на
підставі виділення стандартів поведінки, норм моральності, зразків мудрих рішень, гідних наслідування. Проте
виникнення й оформлення історичного інтересу створює
передумови для переходу до «свідомої» фази в розвитку
історичної свідомості, тобто до історичного пізнання.
Як раціонально організований процес, наукове історичне пізнання не виключає безперервного стихійного
процесу відображення в свідомості людей минулого як
накопичення досвіду і вивчення фактів історичної нау
ки про давно минулі події та процеси. Так природним
чином, під впливом подій теперішнього, розвивається і
трансформується історична свідомість суспільства, окремих соціальних спільнот і груп, у тому числі і студентської молоді. Цьому сприяють зусилля педагогів середньої
і вищої школи, які реалізують передачу новому поколінню тих елементів історичного знання, котрі створюють
в свідомості окремої людини цілісну картину розуміння
світу, що розвивається. Однією з функцій цієї підсистеми в історичній свідомості суспільства загалом і студентської молоді зокрема є передача знань через предметне
вивчення розділів історичної науки – всесвітньої історії,
історії України та інших – тобто, через соціально організований, а не стихійний канал.
Класифікація рівнів історичної свідомості в структурі
духовного світу сучасної студентської молоді може відбуватися двома шляхами. Перший – за рівнями наукового
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знання – теоретичного та емпіричного. Теоретичний рівень історичного наукового знання – філософія історії –
виконує метатеоретичну функцію в історичній свідомості. Саме на цьому рівні розкривається природа всього історичного процесу загалом. Емпіричний рівень охоплює
основний масив історичного знання і відображає реальний процес історії людства. Він репрезентований у формі
емпіричних описів та узагальнень і в нашій вітчизняній
літературі позначається терміном «історіографія».
Другий підхід до класифікації – традиційний. Він
об’єднує три рівні історичної свідомості, що відповідають
формуванню образу минулого: 1) позаосвітній (побутовий), пов’язаний з індивідуальним досвідом і соціальним
оточенням кожної особи; 2) освітній, зумовлений певною
системою поглядів на минуле, 3) науковий, що ґрунтується на теоретичному осмисленні історичного процесу. На
кожному рівні історична свідомість базується на визначеному колі історичних знань, причому в реальному житті науково-історичні знання не завжди відіграють вирішальну роль. Чим вищим є рівень історичної свідомості,
тим більше в ній історичних знань, включених у наукову
картину світу.
Пізнання місця і значення історичної свідомості в
структурі духовного світу сучасної студентської молоді ускладнюється тим, що предметом аналізу є не якісні
характеристики елементів різних сфер соціуму, а лише
один аспект, інваріант усіх соціальних феноменів – їх розвиток у часі. Зміни минулого теперішнім, теперішнього
майбутнім в умовах переходу кожного з них в «своє інше»
історична свідомість фіксує на предметному полі інших
форм суспільної свідомості. Об’єкти історії – це конкретні історичні процеси, події з їх конкретними учасниками – суб’єктами різних рівнів – від індивіда до держави.
Історичне бачення виділяє лише змінність у часі їх якості, хронологічну послідовність, часове буття. Діяльність
історика-дослідника – це опосередковане створення за
побічною інформацією (за текстами) опису вже неісну74

ючого об’єкта, який пройшов свій шлях трансформації у
часі раніше, до його вивчення.
Але як би не було важко досліджувати об’єкти історії,
структуризація історичної свідомості дозволяє більш виразно осягнути співзалежність її елементів із структурними компонентами духовного світу сучасної студентської
молоді.
Звернення до проблем, пов’язаних з формуванням духовного світу особистості в процесі навчання та виховання, набуття нею власного досвіду, засвоєння соціальних
ролей виявляє різноманітні питання, що стосуються ролі
історичної свідомості в процесі соціалізації особистості.
Як відомо, через соціалізацію забезпечується спадкоємність суспільного буття, засвоєння індивідом досягнень
певної культури.
Одночасно, будучи процесом засвоєння індивідом історичних надбань соціуму, соціалізація є формою безпосередньої соціальної самореалізації індивіда. Тому вона
буває тим успішніша, чим активніше відбувається участь
індивіда у суспільних справах.
Є всі підстави стверджувати, що соціалізація – це не
тільки зрілість особистісних рис молодої людини, але й
залучення індивіда до системи суспільних зв’язків і залежностей. Індивід стає їх реальним суб’єктом, а соціалізація триває все життя людини. Процес формування
людської особистості є історично обумовленим, оскільки
відбувається не тільки формування історично-конкретної
особистості конкретного суспільства, а й існує зворотній
вплив – риси особистості впливають на історично наявне
суспільне буття.
Міжнародна комісія з освіти для ХХІ століття,
що працює у межах ЮНЕСКО, у 90-х роках минулого століття провела ряд цікавих міжнародних
конференцій, наслідком яких у 1997 році стала
спеціальна доповідь «Освіта: прихований скарб»,
в якій визначалися загальні перспективи розвитку освіти у майбутньому. На міжнародному фо75

румі «Європейська програма перетворень в освіті
ХХІ століття» (Палермо, вересень 1997 р.) зі спеціальною доповіддю виступив генеральний директор
ЮНЕСКО Федеріко Майор. Говорячи про основні
проблеми сучасної освіти у світі, він завернув увагу
на суттєві порушення в історичному наслідуванні
соціальних і моральних норм, що породжує кризу ціннісно-змістовної, культурної і національної
самоідентифікації. Саме тому, вважає Ф. Майор,
освіта має базуватися на історично сформованій
національній ідеї і бути спрямованою на захист національної самосвідомості, що забезпечує усталені
системи освіти від необережних запозичень і руйнівного епігонства.
В Україні 25.06.2009 року Колегією Міністерства освіти і науки України було схвалено основні принципи національного виховання студентської молоді1. В концепції зазначено, що національне виховання як система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створена
впродовж віків українським народом, покликана формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді. Національна ідея об’єднує й консолідує суспільство, сприяє
виробленню активної життєвої позиції молодої людини,
становленню її як особистості. Національний характер
виховання полягає у формуванні людини як громадянина України незалежно від етнічного та соціального походження, віросповідання та передбачає створення спільноти самодостатніх людей, які об’єднані національною
ідеєю та оберігають свої цінності й свободи. Національне
виховання має стати фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання
та професійна відповідальність. Національне виховання
студентської молоді ґрунтується на принципах:
1
Про затвердження Концепції національного виховання сту
дентської молоді. [Електронний ресурс]. Рішення Колегії міністерства
освіти і науки України від 25.06.2009. Протокол N 7/2-4. – Режим
доступу: http://zakon.nau.ua
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 демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї
творчої індивідуальності, усунення авторитарних
методів виховання;
 гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану
спільною мораллю та ідеями;
 послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього
процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою
діяльністю народу та продуктивною працею;
 диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої
активності та розкритті творчої індивідуальності;
 єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 природовідповідності – врахуванні багатогранної
і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 пріоритету правової свідомості – вихованні поваги
до конституційних прав та свобод людини1.
Зазначимо, що процес соціальної адаптації молодої
людини до нових соціальних реалій має свої особливості
і відбувається дещо інакше, ніж у старших поколінь, що
вже мають життєвий досвід «боротьби» за соціальне та
1
Концепція національного виховання студентської молоді. [Елек
тронний ресурс]. / Рішення Колегії міністерства освіти і науки України
від 25.06.2009 Протокол N 7/2-4. – Режим доступу: http://zakon.nau.
ua/doc/?code=vr2_4290-09

77

фізіологічне існування. Молодь, як виявляється, не має
ускладнень, пов’язаних з особистісним минулим досвідом, стереотипами поведінки, оскільки найважче в процесах адаптації замінити один досвід особистого життя
на інший.
У молоді взагалі, студентської так само, адаптація, як
правило, співпадає з соціалізацією. Тим самим студентська молодь, молоде покоління взагалі, має соціальнопсихологічні переваги над старшими віковими групами:
кращу адаптативність до змін, більш високу мобільність,
ринковоорієнтовну ментальність – базу, на яку має спиратися соціальна політика.
Визначальними факторами адаптації молоді є панівні
суспільні цінності, серед яких фундаментальне значення
має самоідентифікація, сформована конкретними ідеалами та цінностями, здобутими попереднім історичним
досвідом суспільства. У процесі адаптації цінності та ціннісні орієнтації постають як історично сформована основа механізмів регуляції соціальної поведінки, соціальної
адаптації особистості, її саморегуляції. Також треба враховувати, що ціннісна структура молодих людей перебуває у стані її становлення, основний вплив на яку має
розмаїття процесів, що відбувалися та відбуваються в
суспільстві.
Процес соціалізації молодої людини має свої особливості. Він відбувається завдяки дії різних чинників – різними за своїм походженням, складністю, ступенем і спрямованістю впливу на цей процес. Усю сукупність чинників, які детермінують адаптацію особи можна умовно
поділити на дві групи:
1) чинники, що базуються на індивідуальних психічних властивостях особистості, формують ці індивідуальні особливості – її потреби, мотиви, інтереси,
інтуїцію, рівень прагнень; соціальні «ресурси», тобто
ті об’єктивні умови, що характеризують індивідуальні
можливості людини, серед них: вік, стать, освіта, соціальне походження, соціальні зв’язки тощо;
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2) чинники, що безпосередньо визначають рівень
розвитку соціальної спільноти, соціального середовища певної особистості, систему відносин у ньому.
Здебільшого вирішальну роль відіграє друга група
чинників, яка несе конструктивний позитивний зміст.
В молодіжному середовищі мають місце різноманітні
стратегії поведінки – залежно від того, які саме адаптуючі механізми набули чинності. Оскільки для суспільства,
що трансформується, характерним є розгубленість та неспроможність молоді до індивідуальної адаптації, спостерігається поширення «стратегії втечі» від повсякденності.
Пріоритетною антитезою такій стратегії маємо визнати
«стратегію раціональної адаптативності» та самовідповідальності, що спирається на історичну свідомість, яка
за своєю формою існування суперечить стратегії втечі
від повсякденності.
Раціональна адаптація передбачає позитивне ставлення до свого соціального місця, статусу, своєї рольової функції в суспільстві. Позитивне ставлення до своєї
роботи, бачення свого місця в системі суспільного виробництва, історичного поступу соціуму визначає ступінь сприйняття нових соціально-економічних відносин
та адаптації в трансформаційному соціумі, надихає на
оптимістичні прогнози щодо свого майбутнього та загаль
ного розвитку суспільства, держави.
Повнота і глибина залучення молоді до скарбниці світового історичного досвіду залежить від приєднання особи до національного історичного досвіду, який змістовно
повинен збільшуватися під час навчання щодо визначення місця свого народу серед інших народів. Оскільки
сучасний світ став світом націй, національних міжнародних відносин, історично сформована національна освіта
стає наріжною для людської цивілізації ХХІ століття.
ХІХ століття увійшло в історію людства як епоха класичного капіталізму. Змінивши дикість на варварство,
європейська цивілізація несла людству надію на краще,
розумно облаштоване майбутнє. Але суспільство, спрямо79

ване на задоволення потреб (іноді примх) людини, згодом
розкололося на безліч атомарних індивідів, не пов’язаних
між собою ідеями миру, свободи, боротьби за краще існування. Суспільство, в якому не було вже зв’язку і цілісності, сприяло відокремленню індивідів. Ідея раціонального
ставлення до природи виявила бездуховність у ставленні
і до людини. Експлуатація природи знайшла своє продов
ження в експлуатації людини людиною як бездуховної
речі. В цей час мислителі Заходу і Сходу сходяться на
тому, що переживання розриву в людських відносинах
і взаємне відчуження стало причиною фрагментарності
свідомості людини. А трагедія останньої в тому, що вона
не знаходить можливості скласти ці фрагменти воєдино.
Проблема відчуження вперше була виявлена Ґ. Геґелем, який описав її у трьох видах: втілення ідеї у форму
свого інобуття; опредмечування об’єктивного духу в громадських інститутах; уречевлення суб’єктивного духу в
процесі і результатах людської діяльності. К. Маркс конкретизував цю проблему, розглядаючи її через історично сформовані суспільні економічні відносини у формі
історично відтворюваної відчуженої праці. Здійснюючи
аналіз ринкового способу виробництва, він показав, що
і суспільство розвивається як товарно-грошові відносини
та владні структури, які охороняють їх. Тим самим, ви
значивши відчуження як втрату людиною самої себе,
через перетворення її на товар, Маркс зробив важливий
висновок про аномальність даного явища, оскільки навіть саму себе людина починає усвідомлювати суто через грошове самовизначення: «скільки я коштую?». Тому
марксизм вважав за потрібне зробити суспільство людяним, а людину суспільною.
Процес персоніфікації суспільних відносин і персоніфікації людей перетворює відносини між людьми на безособовий функціональний зв’язок двох живих машин,
які обслуговують одна одну. Як висловився Е. Фромм, ро
ботодавець використовує робітника, що працює за наймом; торговець – своїх покупців. Кожен є предметом
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споживання для когось. Однак, апологія пролетаріату
як сили, здатної подолати відчуження (і теоретично, і
практично), виявила, що диктатура пролетаріату та домінування пролетарського способу життя в процесі перетворення усіх людей на робітників не знімає відчуження,
а лише видозмінює його форму. Особистість не може
бути самодостатньою, перебуваючи соціально та економічно в залежності від примхливої волі інших людей,
вона перетворюється на пристосуванця стосовно мінливої думки більшості, втрачає самоусвідомлення власної самовідповідальності. Як наслідок, соціалістичне су
спільство виявилося не здатним до творчої самоеволюції,
а його існування забезпечувалося переважно за рахунок
екстенсивного споживання природи.
Тим самим перехід України до ринкових відносин має
суперечливий характер: створюючи підвалини для самодостатнього життя особистості, він супроводжується духовними втратами. Розвиток ринкової економіки формує
більш обумовлені зобов’язаннями, жорсткі міжособистісні стосунки. А економічна конкуренція, що потрібна
для динамічного розвитку суспільства, подекуди набуває
форм жорстокості. Саме тому в країнах з високим рівнем економічного поступу так багато уваги приділяється створенню інституціональних механізмів поєднання
господарських і політичних турбот з розвитком духовної
культури, з належним рівнем гуманітарного співіснування особистостей. За визнанням багатьох дослідників даної проблеми основою соціально-економічного розвитку
вважається висока духовність.
Тим самим, гуманізація освіти має сприяти подоланню штучної відокремленості вузькопрофесійних природничих, економічних і техніко-технологічних знань від людинознавчих. Адже приклад Чорнобиля свідчить, що ця
катастрофа була не стільки техногенною, скільки гуманітарною як за наслідками, так і за причинами. У цьому
зв’язку, не можна заперечити і того, що духовно і морально розвинута людина набуває такі звички, які дають
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їй можливість без особливих роздумів і сумнівів чинити
так, як підказує сумління, корегувати свою поведінку
згідно з інтересами суспільства, держави, досягати своїх
особистих цілей у нерозривному зв’язку із суспільними.
Наявність такої поведінки свідчить про моральну зрілість людини, для якої моральні правила стали частиною
її духовного образу, а сумління не дозволяє здійснювати
вчинки, не сумірні з внутрішніми переконаннями.
У свій час засновник Академії наук України Володимир Іванович Вернадський, аналізуючи розвиток освіти,
підкреслював, що з середини ХІХ століття почався новий
період історії школи. На думку видатного вченого, це зумовлено трьома чинниками:
– швидким зростанням наукового знання та його повсякчасним застосуванням;
– демократизацією суспільного та державного життя;
– широким розповсюдженням культури цивілізованого життя.
В. Вернадський жив так само, як і ми, в період історичного зламу епох, в ситуації соціальної нестабільності.
Він невтомно тлумачив можновладцям, що освічений і
культурний народ – це найнадійніша гарантія бажаного майбутнього суспільства, безпеки і могутності держави. Знання, як результат історичного здобутку людства
в усвідомленій індивідом формі, є змістом історичної
свідомості. Тому отримані під час навчання знання, які
творчо використані у практиці, стають основою культури особистості та суспільства.
2. Потреби, емоції та переживання як елементи
історичної свідомості
В структурі духовного світу сучасної студентської молоді поряд з елементами, які проявляються через духовне життя суспільства, необхідно виділяти й складові
особистісного характеру – почуття, емоції, волю, віру,
установки, переконання тощо. Усі вони є важливими як
для формування світоглядної позиції студентства, так і
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його причетності та відповідальності за долю історичного процесу загалом. Різні елементи історичної свідомості
актуалізуються саме зараз, в третьому тисячолітті, коли
зростає тенденція перегляду цілісних картин історії, перевірки їх відповідності істині. Адже саме тепер людство
більш гостро усвідомлює кризові явища, які охоплюють
суспільне життя планети. Парадоксально, але факт, що
не лише економічні кризи сприяють соціальним струсам
нації, нам довелося стати свідками поновлення війн за
релігійними мотивами, повернення інституту заручників, релігійного фанатизму, який поєднується з найжахливішою формою злочинності – тероризмом; державний
егоїзм зростає і проявляється в цинічних діях проти інших держав. На цьому тлі особливо відчутно проявляється бездуховність, поєднана з наркоманією і алкоголізмом
мільйонів.
Вчені-психологи, говорячи про цінності сучасної молоді1, відзначали певні небезпеки психосоціального простору України. Йшлося, крім іншого, про певний ціннісний конфлікт поколінь, про
необхідність гармонізації організаційних і самоорганізаційних факторів у процесі розвитку ціннісної
системи сучасного українського суспільства. Л. Кияшко, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторією психології політичної участі Інституту
соціальної й політичної психології АПН України,
схильна вважати, що найбільш актуальними проблемами молоді є на сьогодні їхня особистісна незахищеність, недотримання прав і свобод особи.
Одночасно відповідальність перед суспільством перебуває в так званій інертній зоні, тобто не є важливою цінністю для молодого покоління.
Історична свідомість студентської молоді ґрунтується на потребах як своєрідних стимулах до дії, що мають
1
Матеріали круглого столу «Какие ценности у молодежи?». [Елек
тронний ресурс] / За матеріалами НДЛМ. – 13.05.2009. – Режим
доступу: http:// www.job5.com.ua/news/1045
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певне соціальне визнання. Зокрема, якщо потреба фізіо
логічного плану реалізується за допомогою таких форм
поведінки студентів, які спрямовані на споживання вироблених суспільством матеріальних продуктів, то потреба, наприклад, в оволодінні історичними знаннями стимулює різні форми їх соціальної активності. Адже саме
наявність потреб другого плану виявляється домінуючою
в системі тих мотиваційних факторів, які зумовлюють
поведінку студентської молоді як в межах соціальної групи, так і соціуму загалом.
Такі потреби завжди репрезентують певні суспільні
відносини, відтворюють ставлення індивіда до того чи
іншого предмету. Водночас, подібні потреби передають
не тільки ставлення носія потреби до предмета цієї потреби. Це також є і його ставленням до всіх інших учасників
соціального процесу, до тих, хто брав участь у створенні
предмета потреби, хто вже володіє ним на засадах права
власності, до тих, хто відчуває стосовно цього предмета
таку саму потребу.
Динаміка задоволення або незадоволення наявних потреб тісно пов’язана зі структурою суспільних відносин
саме тому, що кожна потреба функціонує й розвивається і як властивість індивідів, і як суспільне відношення.
З другого боку, потреба є мотивом діяльності, прагненням, яке досить істотно впливає на спрямованість свідомості, на соціальні почуття та емоції людини, її соціальнопсихологічні орієнтації.
Потреба історичного зв’язку особливим чином переживається і відчувається студентською молоддю. Відмова від її задоволення для студента, звичайно, не супроводжується відчуттям болю чи втрати чогось надзвичайного. Однак така відмова, як правило, викликає у нього
негативні емоції особистісного характеру, які руйнують
його самосвідомість. Негативні емоції є сигналами тривоги, криком організму про те, що наявна ситуація для
нього є згубною. Позитивна емоція, навпаки, є сигналом
повернення спокою, благополуччя. Саме тому останньо84

му сигналу немає потреби звучати довго. Отже, емоційна
адаптація до всього хорошого відбувається швидко. А ось
сигнал тривоги повинен подаватися увесь час, аж поки
не зникне небезпека. Як наслідок, для здорового організму згубними можуть виявитися лише негативні емоції.
В звичайних умовах існування індивіда, на які дотепер
«працювала» історія людства, це не викликало жодних
негараздів. Адже головною особливістю емоційної діяльності особистості є те, що вона не тільки продукує «афективні хвилювання» як форму оцінки факту, але й завжди
містить подібні власні продукти в новому циклі співставлень і оцінювання. Це створює своєрідну «багатоповерховість» емоційних процесів, в основному прихованих від
самоспоглядання. Вони об’єктивуються хіба що в готових
продуктах – оцінках, проте всі інші щаблі емоційної сфери людини є більш-менш відкритими для інтроспекції –
самоспостереження.
Усе це є свідченням того, що під час викладання історії у виші, так само як і у процесі її осягнення студентською молоддю, немає потреби нейтралізувати негативні
переживання, як на тому наголошують деякі педагоги.
Теоретично негативні емоції мають бути повністю реабілітовані в розумінні їх прямого впливу на здоров’я, навіть
якщо не брати до уваги таких їх важливих біологічних
функцій, як сигнально-спонукальну і мобілізуючу. Негативні емоції шкідливі лише в надлишку, як шкідливим
є в такому випадку все (серед іншого й позитивні афекти), що перевищує норму, яка характеризує те, в чому
організм безпосередньо відчуває потребу. Але в межах
певної гостроти і протяжності кожна негативна емоція,
безумовно, є корисною. Страх, гнів, лють підвищують інтенсивність обмінних процесів, призводять до кращого
живлення мозку, підсилюють опір організму перевантаженням, інфекціям тощо. Тому не слід прикрашати історію. Наша студентська молодь має повне право знати
історичну правду, якою б гіркою вона не була. Інакше
вона втратить дійсну змістовність свого існування. Її міс85

це посядуть абстрактні культурні форми, сукупність яких
утворює історичний музей людського буття.
Як підкреслював, М. Мамардашвілі, «акт життя,
тобто власного переживання фундаментальних
відношень буття, був би надлишковим і зайвим,
так само, як не треба було б, наприклад, любити,
тому що любили мільйони людей до нас і природа
любові, здавалося б, відома. Навіщо тоді мої переживання? Яке їх місце у світі? А тим часом це і є
пристрасть – пребути. Тому що честолюбство існування й означає вмістити свої переживання, унікальні – все те, що здавалося б, уже давно пережите
й загальновідоме, – вмістити це у світі як не зайве у
ньому, а як те, чого світ потребує, щоб обертатися
далі, і якщо прибрати цю цеглинку, маленьку цег
линку з усієї будівлі світу, то світ пропаде»1.
У цьому контексті історичний світ кожного студента –
це те, що належить йому, але водночас містить в собі й
родові, всезагальні характеристики буття. Всезагальним
є сам спосіб конструювання історичного світу, бо це –
власне людський спосіб. Таким способом конструювання
історичного світу для студента виявляється феномен переживання – сфера, в якій духовна дійсність як безпосередній досвід індивіда через чуттєвий стан зливається
з його предметним буттям і тим самим змістовно напов
нюється тотальністю світових зв’язків і відносин буття.
Переживання – це включеність людини в життєвий потік, через який і здійснюється людське буття.
Студентська молодь (як і кожна людина) переживає
минуле, сучасне і майбутнє. Звичайно, кожен студент
«переживає» історію по-різному, але є й те, що об’єднує
подібні переживання.
Як цілком слушно зазначав Г.-Ґ. Ґадамер, «так
зване мистецтво переживання виявляється власне
1
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. / [сост. и общ.
ред. Ю.П. Сенокосова]. – [2-е изд., изложенное и доп.]. – М.: Прогресс,
1992. – С. 392.

86

мистецтвом». Адже власне переживання є способом буття естетичного. «Естетичне переживання –
це не тільки різновид переживання, що існує нарівні з іншими, але ще й репрезентація самої суті
переживання взагалі. Тим же чином, що й художній твір, коли він перетворюється на світ-для-себе,
естетично пережите відкривається як переживання від усіх зв’язків із дійсністю. Вираженням художнього твору, здається, можна вважати його
властивість перетворюватися на естетичне переживання, що, проте, свідчить: той, хто переживає,
одним поштовхом виривається, завдяки силі мистецтва із послідовності свого життя, однак водночас йому відкривається зв’язок з усією сукупністю
його буття»1.
Перефразовуючи Ґадамера, можна сказати, що через
естетичне переживання історичних творів відкриваються широкі обрії людського буття. Водночас переживати –
не означає бути просто небайдужим. Предметом переживання завжди є певна історична подія, яка емоційно
сприймається нами як предмет наших турбот. Незалежно від того, чи була вона у минулому, чи має відбутися в
майбутньому, безпосередньо в нашому житті чи у світовому масштабі, вона завжди оживає для нас у сьогоденні
в почуттєво-об’єктивній уяві як подія життя. Таке оживання і є переживанням. А переживання – це чуттєві стани, які прояснюються у часі для свідомості як моменти
здійснення індивідуальної предметно-духовної самості,
співвідносяться зі світовим буттям і визначаються ним.
Духовність у переживанні дається людині як очевидність
«життєвих інтенцій», достовірних для неї з такою ж визначеністю, як і самосвідомість.
Сучасне життя орієнтує молодь на кардинальні зміни
в її самосвідомості, які виявляються похідними від радикальних змін в усіх сферах суспільного життя. Початок шляху пошуку цих змін визначається таким станом,
1

Ґадамер Г.-Ґ. Назв. праця. – С.73–74.
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коли усе, що є доступним тут і зараз, уже ніяк не задовольняє молоду людину і заздалегідь вважається замалим для того, щоб бути скільки-небудь для неї повноцінним. З’являються необхідність осягнення історії та істин
філософського і релігійного плану (хоча досить швидко
з’ясовується їх недостатність), перш ніж приходить чітке
усвідомлення можливості цілісного психофізичного самовдосконалення – як імовірнісної істини смисло- і цілеформування.
Установка на пізнання історичної реальності породжує небезпеку тотальної залежності від знань. Водночас
виявляється, що крім історичних, існують різні знання
про дійсність. Молодій людині важливо зрозуміти, що це
усе те, що допомагає усім і кожному жити в непростому
світі. Історична свідомість дозволяє більш глибоко усвідомити своє місце в історичному процесі. Адже однією з найважливіших її ознак є розуміння тісного зв’язку людини
зі своїм часом, єдність минулого, теперішнього і майбутнього. Розвиток історичної свідомості здійснюється шляхом її проекції на сучасність, виявлення суспільних спонук діяльності людини, емоційно-ціннісного оцінювання
процесів, що відбуваються сьогодні.
Таким чином, формування у молоді історичної свідомості слід розглядати як природно-історичний і водночас
свідомо регульований процес передавання від одного покоління до іншого не лише сукупності суспільних зв’язків
і взаємин, але й безпосереднього соціального досвіду. Забезпечуючи зв’язок між поколіннями, історична свідомість виконує важливу соціально-регулятивну функцію.
Усвідомлення своєї історичної ідентичності (самоідентифікації) відбувається в процесі включення молоді в
розгалужену систему стосунків, що склалися історично
і відображається в самосвідомості молодих людей через
сприйняття своєї соціальної позиції, групових інтересів,
цінностей і норм.
Цей процес, що супроводжується знищенням застарілих стереотипів та суспільних норм, є ознакою наро88

дження нової системи цінностей, відродження багатьох
втрачених гуманістичних ідеалів, потреба в яких актуа
лізується у сучасної молоді відродженням релігійних почуттів, в посиленому прагненні до дотримання національних обрядів, в освоєнні народної культури. Молодь
усе більше усвідомлює, що будівництво демократичної
держави неможливе без відродження історичної пам’яті,
національної самосвідомості, традицій, самобутності ук
раїнського народу. А це вимагає від молодого покоління
вироблення чітких світоглядних, ідейно-політичних та
моральних орієнтирів, наявності певної суми історичних
знань, звернених на осмислення і оцінку історичного минулого й сучасності, глибокого усвідомлення розгортання
історичного процесу. Адже саме на цих засадах у особистості формується певна позиція, лінія поведінки.
Вихована таким чином молодь не може байдуже сприй
мати героїчні вчинки своїх предків, ставитись безд умно
до боротьби пригноблених народів за свою свободу, до
жертв в ім’я миру, добра, справедливості й прогресу.
Вона не може не засуджувати злочини, політику терору і насильства, відступництво і зраду. Емоційне переживання історичних фактів впливає на формування моральних якостей молоді, сприяє виробленню у неї певних
морально-ціннісних орієнтацій.
Розмірковуючи над проблемою вибору як основним
екзастенційним питанням (за книгою Сорена К’єркеґора
«Або-або»), професор Римського університету «Ла Сап’єнца»,
науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АПН України Оксана Пахльовська пише:
«Існує лише два можливих – і в цілому несумісних – вибори: етичний і естетичний, «вибір Дон
Жуана» і «вибір Сократа». Естетичний вибір є категорією позаісторичною. Цей вибір зосереджує буття
в теперішньому часі, в ефемерних суб’єктивних
трансформаціях, у дисперсивних фантасмагоріях
фрагментаризованої психіки. Його вимір – це вимір гедоністичного моменту, історично безвідпові89

дальної гри, лінеарної стратифікації стимулів насолоди, інерційно примножених фантазією, – вимір,
який, таким чином, паралізує адекватне усвідомлення буття. Усвідомлення буття можливе лише в
момент етичного вибору, момент катарсисного
рішення. Саме етика ставить Людину перед проблемою вибору.
Відтак етичний вибір є категорією історичною, є
результатом належності особистості до суб’єктивної
та до об’єктивної історії. «Естетична людина» – людина нестабільна й «випадкова», вона є скоріше
«гримаса людини». Ця людина хвора на амнезію; її
центром є периферійні зони «я»; тому вона є неглибока вода, де хвилі пробігають лише по поверхні. «Етична людина», не втрачаючи своєї конкретності, є людина епічна й універсальна. Вона схожа
на спокійні води глибокої ріки, оскільки їй властиві пам’ять, континуативність і вірність обраному
руслу. Почуття обов’язку «етичної людини» не є зовнішньо нав’язаним диктатом, а найглибшим виявом власної моральної природи. Відтак етичний
вибір є також способом пізнання власної внутрішньої суті, яка становить собою конкретний синтез
«я» ідеального і «я» історичного, і тому відбиває вічне. Через те етичний вибір не може перебувати в
полоні теперішнього: етичний вибір детермінує
майбутнє. Естетичний досвід людини підпорядковує людину подіям: естетично переживаючи подію,
людина пасивно зазнає на собі її вплив. І навпаки, роблячи етичний вибір і будучи послідовною в
цьому виборі, людина здобувається на справжню
свободу. Вона підкоряє собі реальність, впливає на
її розвиток, а відтак і будує майбутнє»1.
1
Пахльовська Оксана. Етичний вибір і естетичний вибір: кон
флікт і синтез // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних:
Матеріали круглого столу / [Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко]. – К.: Вид.
дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – С. 37–39.
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3. Духовність та інтелектуальний потенціал в процесі
формування історичної свідомості студентської молоді
Потік переживань і духовних почуттів, спрямований
у цілісну єдність, замикає смисловий обрій історичного
світу студентської молоді. Цей світ для неї є органічним
поєднанням іманентності (внутрішньо притаманного
особистості) та трансцендентності (зовнішнього відносно
неї). У цьому й полягає парадоксальність феномена ду
ховного, в якому кожен студент стверджується як особис
тість, знаходить сенс свого життя. Тому марними виявляються спроби відшукати в об’єктивній дійсності такий
аспект, який дозволив би здійснити відсторонений аналіз
граничних основ людського зв’язку зі світом. Своєрідною
призмою, за допомогою якої цей процес може бути здійс
нено, є духовність.
Саме в духовності людина має можливість вийти
за свої межі і зробити факт єдності зі світом вихідним
пунктом саморозвитку. Можливо, саме тут криється
один з найсуттєвіших резонів на користь того, що духов
ність може претендувати на абсолютність власної позиції у світі. Цей модус людського буття, по суті, виступає
проявом структур універсуму в бутті людини. Через них
світ рефлектує в себе. Відповідно цей рівень зв’язку людини зі світом не може бути позбавлений своєї єдності з
людською тілесністю і об’єктивований у формі якихось
предметних фактів. Про нього можна лише повідомляти
як про існуюче переживання, чим, власне, і займається
вся людська культура, але його принципово неможливо
застосувати окремо від людини.
В наявному полі духовного життя суспільства відбувається соціалізація студентської молоді. Стати особистістю
для кожної молодої людини означає не просто усвідомити себе людиною, але й увібрати в себе неминущі цінності духовної культури, створеної багатовіковим народним
досвідом. Однак вивчати історію – це зовсім не означає
запам’ятовувати минуле й переказувати зміст історично91

го матеріалу. Вивчати історію – це усвідомлювати минуле, пізнавати закони суспільного буття, мислити.
Тому для активізації розвитку творчих здібностей студентської молоді в процесі формування її історичної свідомості необхідно стимулювати самостійність мислення,
плекати нестандартність підходів до розв’язання пізнавальних проблем. Виявляється, що якими б здібними не
приходили у виші випускники сучасної загальноосвітньої
школи, зростання їх інтелектуального потенціалу жодною мірою не забезпечує підвищення рівня їх духовноморального розвитку.
Соціологи з’ясували, що значній частині молоді притаманні егоїзм, пихатість, гордощі, прагнення досягнути
успіху за будь-яку ціну, зневага до фізичної праці тощо1.
Загалом усе це слід кваліфікувати як споживацьке ставлення до мислення, пізнання та інтелекту. Відбувається
не що інше, як підміна основних, істинних людських цінностей і цілей життя другорядними, такими, які є лише
засобами життя й діяльності.
Звичайно, історичні факти самі по собі, в ізоляції від
інших складових системи виховання, не зроблять молоду людину добропорядним громадянином, патріотом.
Але й применшувати щодо цього значення історії також
не варто. Без знання минулого свого народу і людства
загалом не можна собі уявити молодь культурною. Чим
ширшим є історичний обрій молодої людини, тим легше
орієнтуватися їй в оточуючому світі. Вивчення історії
сприяє глибокому з’ясуванню еволюційного характеру
суспільного розвитку і чіткому визначенню свого місця
в цьому процесі. Розуміння історії дозволяє усвідомити
свій обов’язок перед минулими і майбутніми поколіннями, шанувати і оцінювати накопичені культурні блага, з
повагою ставитися до інших культурних систем, інших
релігій і конфесій.
1
Балакірєва О., Дудар Н. Ціннісні орієнтації молодого покоління //
Балакірєва О., Дудар Н. Молодь України у дзеркалі соціології. – К.:
УІСД, 2001. – С.44–45.
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Водночас ніхто не заперечує, що після закінчення вищих навчальних закладів країна прагне отримати не тільки освічених, але й високоморальних, добропорядних,
благородних громадян, які з гідністю могли б продовжувати кращі традиції достойників українського народу.
На жаль, наша система освіти ще недостатньо формує високі духовні запити і естетичні уподобання молоді.
Вивчення історичного минулого, правдиве висвітлення
складних і суперечливих етапів вітчизняної історії недос
татньо поєднуються у неї із самостійним пошуком власних відповідей на запитання, які ставить саме життя. Та,
безумовно, історична свідомість в поєднанні з національною самосвідомістю відіграють вирішальну роль в громадянській поведінці молоді. Єдино правильним шляхом
розвитку сучасної вищої школи є плекання інтелекту
та вдосконалення духовно-моральних якостей студентства, поза якими вона втрачає своє призначення. Духов
ність та інтелект студентської молоді завжди необхідно
розглядати в нерозривній єдності, цілісній і гармонійній.
Водночас треба мати на увазі, що духовність є властивістю кожного студента осмислювати минуле й сучасне
у певних раціональних формах, насамперед понятійних.
Тому аналіз історичного мислення в структурі духовного
світу сучасної студентської молоді передбачає оволодіння певним понятійно-категоріальним апаратом теорії і
практики історичного пізнання, зокрема такими категоріями:
– історичний процес – рух суспільства в часі та просторі;
– історичний час – частина тривалості, яка має точку
відліку;
– історичний простір – частина нескінченності, безмежності, яка освоєна або пізнана людиною;
– історична пам’ять – здатність суспільства зберігати і
відтворювати минуле;
– історична свідомість – здатність усвідомлювати себе
або народ на різних етапах історичного процесу;
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– історичний досвід – забезпечення збереження, вивчення, розуміння і використання людством можливостей
розвитку і вдосконалення людини та суспільства;
– історизм – принцип наукового пізнання, який розглядає всі процеси суспільного життя у закономірному
логічному розвитку, фіксовано в історичному часі та
просторі;
– історичне мислення – спосіб інтелектуальної діяльності та здатність розуміти історичний процес та його
перспективи.
Освоєння студентською молоддю історії відбувається
в межах цих та інших раціональних форм, притаманних
сучасному історичному пізнанню.
Водночас треба мати на увазі, що історичні типи розумової діяльності людства протягом його історичного
розвитку змінювалися. Оскільки сприйняття і осмислення минулого й сьогодення залежить від домінуючого в
суспільстві типу мислення – міфологічного чи науковологічного, саме він і визначає, якою бути історичній свідомості такої соціальної групи, як студентська молодь.
Адже тип мислення загалом визначає історичне мислення зокрема, яке, на думку Р.Дж. Колінґвуда, є особливою
формою думки, спрямованої на специфічний об’єкт – на
минуле. Оскільки історичне мислення в цілому виявляється особливим типом мислення, наявність двох його
типів – міфологічного і науково-логічного, – дозволяє
припустити існування двох різних за якістю, але рівноцінних, рівночасових, проте не лінійно послідовних типів історичної думки – міфологічної та науково-логічної.
Звичайно, кожна з них дозволяє по-різному сприймати й
осмислювати світ і його історію.
З огляду на викладене вище, історичну свідомість сучасної студентської молоді можна зобразити такою схемою: мислення – історичне мислення – історична думка – історична свідомість.
Зазвичай в педагогічній практиці доцільним вважається вплив саме на другий елемент побудованої схеми –
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на історичне мислення. Його метою є зміцнення науковологічного типу мислення для продукування студентською
молоддю історичної свідомості, здатної осмислити всю
складність процесів, притаманних сучасному світові.
Водночас не слід недооцінювати небезпеку, яку спричиняють міфологічний тип мислення і тип свідомості, що
йому відповідає. Адже вони здатні сформувати у студентства відповідні орієнтири в навколишній дійсності.
Міфологічна свідомість ще не стала виключно надбанням минулого, оскільки не вичерпала власних потенцій.
Сьогодні є можливість відзначити всеосяжну роль міфологічної свідомості в різних прошарках культурного процесу. І підкреслити, що розвиток науки жодною мірою не
відмінив міфу.
Як зазначав В. Горський, «результативність переорієнтації історико-філософського українознавства на вимір культури значною мірою залежатиме
від здатності подолати досить поширену в колі гуманітаріїв хворобу, що таїть у собі серйозну небезпеку для української культури загалом. Хвороба ця
пов’язана з надмірною міфологізацією не лише політичного, а й духовного життя нашого суспільства
в цілому». Він наголошує на потребі обмеження міфологічних уявлень у зв’язку із край заниженим
рівнем когнітивної складності інтелекту суспільства, тяжіння до максимальної примітивності світу, його чорно-білого зображення. «За таких умов
надзвичайно актуальною стає власне критика міфу
в ім’я не знищення його, але створення підстав для
розвитку поряд із ним, здатності до критичного
мислення» 1.
У сучасному світі нові інформаційні технології полегшують утвердження науково-логічного мислення, серед
іншого – й формування історичного мислення. Однак
перед студентською молоддю постають нові проблеми,
Горський В.С. Філософія в українській культурі. – К.: Центр прак
тичної філософії, 2001. – С. 37–41.
1
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пов’язані з можливістю вміти вчитися на підставі використання історичного досвіду за допомогою комп’ютерної
техніки.
Важливо, однак, щоб інформаційні потоки не «затоп
лювали» і не «оглуплювали» мислячих, здібних молодих
людей, а допомагали розвивати їх інтелект. Сучасні ком
п’ютерні та педагогічні технології можуть бути використані для аналізу синтезованих матеріалів не лише з царини історії, але й інших наук. Підготовка нових програм
може стати основою стимулювання історичного мислення, моделювання і прогнозування майбутніх подій.
Вже в сьогоднішніх програмах мають бути закладені
такі елементи функціонування, які б сприяли розвитку
історичного мислення студентської молоді, а також зміцненню державності й процвітанню національної культури на підставі забезпечення національно-культурного
відродження регіонів з позицій розуміння і впровадження загальнолюдських ідеалів і цінностей.
Саме загальнолюдські ідеали та цінності формують у
сучасної студентської молоді уявлення про те, якими повинні бути люди, суспільство, суспільні відносини тощо.
В самому понятті ідеалу міститься уявлення про найкраще. Ідеал – це заклик до майбутнього, це той стан суспільних відносин, до якого необхідно прагнути. Звернений
до особистості, ідеал виконує роль заклику, надає соціального змісту всій її діяльності. Через це в молодіжному середовищі ідеал проявляється у формі певної норми
взаємин між індивідами. А для тих серед них, хто поділяє
цей ідеал, істотним виявляється питання про те, якою
мірою його власна діяльність сприяє реалізації ідеалу.
З огляду на це, ідеал в середовищі сучасних студентів виконує функцію критерію їх поведінки і є ціннісним критерієм їх взаємин.
Виявляється, що ідеал існує не тільки як сума теоретичних знань, але і як образ іншої особистості в свідомості людини, як приклад вчинку, який викликає бажання
наслідувати його, оскільки саме через цей приклад або
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через образ цієї особистості відкривається перспектива
розвитку власної особистості в більш широкому аспекті.
Отже, ідеали і загальнолюдські цінності є такими особ
ливими продуктами духовної діяльності людини, які породжують ціннісне сприйняття дійсності та відповідну
мотивацію дій і вчинків індивідів.
В студентському середовищі таке сприйняття і мотивація поведінки можуть наповнюватися специфічним
змістом, який проявляється в особливій концентрації
відчуттів, думок, ідей тощо. Своєю чергою вони можуть
втілюватися в зразках прекрасного, істинного, доброго,
благородного.
Саме у співставленні з цими нормами, які одержали
суспільне визнання, й утверджує себе сучасна студентська молодь. Адже саме у сфері духовного життя нею
здійснюється осмислення і вибір ідеалів та цінностей.
Проблема формування власної духовності – це не тільки окреслення найвищого рівня освоєння кожним студентом світу, в якому він існує, але насамперед ставлення
до інших і самого себе. Це проблема його виходу за межі
вузькоемпіричного, побутового буття, подолання себе
«вчорашнього» у процесі оновлення і вдосконалення, сходження до своїх ідеалів, цінностей і реалізації їх на власному життєвому шляху. Усе це виявляється для сучасної
студентської молоді проблемою життєтворчості.
Ознакою духовної культури особистості, внутрішньою
основою її самовизначення є совість – категорія моралі,
одна із форм самосвідомості людини, яка реалізує функції контролю і критичного осмислення її моральних настанов.
Совість є внутрішнім духовним осмисленням людиною
цілісності своєї життєвої реалізації під кутом зору її принципової моральної оцінки, що задає міру і якість свободи
самореалізації людини «не на шкоду собі і людям».
Такий підхід передбачає побудову ієрархії ціннісних
структур за шкалою від найвищих форм духовності до
бездуховності як найнижчого ціннісного щабля. Логічним
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висновком із цього є діяльна установка на духовне формування людини шляхом залучення її до тих духовних
цінностей, які посідають у цій ієрархії найвище місце.
Духовне життя постає тут як постійне сходження до вершин духовності.
Студентській молоді завжди був притаманний максималізм і нігілізм як його характерна риса. Останній
завжди визначав критичне ставлення студентства до
досягнень минулого, а отже, й стимулював подальший
позитивний розвиток. Проте сьогодні в умовах майже
тотального відчуження молоді від гуманітарної культури
минулого і незатребуваності основних досягнень духовної
культури, коли сама студентська молодь як соціальнодемографічна група дезінтегрується, втрачаючи власне
обличчя, зберігаючи водночас свій максималізм, виникає небезпека відриву від коренів, які живлять її духов
ність. В таких умовах для молоді (як і для іншої частини
людства) зберігає своє фундаментальне значення християнський Декалог (десять старозавітних релігійноморальних заповідей – В. В.), і насамперед трійця: Віра –
Надія – Любов.
Для нашого часу близьким є сприйняття феномену віри Оленою Телігою. Дмитро Донцов у статті
«Поетка вогненних меж» пише: «Її віра, її любов – не
мають нічого спільного із змістом, що його вкладають у ті поняття офіційні проповідники тих чеснот
нашої цивілізації, від яких відлетів уже Дух Божий.
Що таке віра? Це – «здійснення ожиданого, певність
невидимого» – дефініція Ап. Павла. Бо з невидимого вийшло видиме. Віра – це нестримне бажання
перетворити мрію в реальне життя. Вона не тільки
зцілює хворих людей, але й цілі народи, які вірять у
можливість свого зцілення. Чому дає віра таку міць
тим, хто її має? Бо удесятерює непевний і хитливий людський розум, його силу. Хто вірить – того не
збити, не захитати в його вірі жодними людськими
«доказами». Той піде по воді і не переконати його,
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що сила тягара тіла потягне його на дно. Такого,
як сновиду, не переконати, що небезпечно для
життя лазити по даху на краю високого будинку.
Такий, хоч прикутий до ліжка невиліковною – як
на людський розум – хворобою, візьме одяг свій і
піде. Віруючий є певний, що молитвою і вірою осягаються тілесні, матеріальні наслідки. Вірить, що
з п’яти хлібів можна зробити тисячі, з води вино,
з маленької іскри роздмухати пожежу. Вірить, що
невидиме кермує видимим і формує його. Цю віру
мала Теліга...»1.
Додамо, що життя Олени Теліги (1906–1942) – поетеси,
публіциста, громадської і політичної діячки є прикладом,
який вибір цінностей треба зробити, а її смерть від нацистської кулі – промовисте свідчення здатності українців не лише плакати над власною недолею, а й намагатися, наскільки дозволяють обставини, творити собі кращу
долю.
Екзистенційний статус притаманний і феномену надії, що сприяє баченню себе в дзеркалі майбутнього. Надія була і залишається рятувальним символом у наш час.
Єдиним способом побачити Абсолютний центр в іншій
особистості є кохання. Віра і надія потребують дій, перетворення існуючого світу з метою реалізації того, у що
молода людина вірить і на що сподівається. У такому
розумінні і віра, і надія тісно пов’язані зі світовідчуттям
людини. Тому їх відсутність викликає песимізм, невпевненість у власних силах, відчуття загубленості тощо.
Своєрідним смисловим центром свідомості є самосвідомість. Рано чи пізно людина мусить звернути погляд
на себе, зробити предметом рефлексії власну свідомість.
Кожен повинен зробити це, принаймні для того, щоб скорегувати власні цілі й ціннісні орієнтації, власні способи
осягнення світу.
1
Донцов Д. Поетка вогненних меж // Теліга О. Вибрані твори
[упоряд. О. Зінкевич; передм. Є. Сверстюка]. – К.: Смолоскип, 2006.
– С. 272–273.
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4. Маніпулювання історичною свідомістю
Будь-яка подія або історичний факт можуть стати
об’єктом маніпулювання історичною свідомістю людини взагалі і молоді зокрема. Це залежить від ситуації, що
склалась на даний момент у даному місці. Історична наука
має декілька так званих наскрізних тем, що постійно викликають гарячі дебати і є конфліктногенними для будьяких взаємодіючих сторін. Як правило і у стосунках між
окремими країнами є рани, що кривавлять століттями.
Якщо обрати, приміром, відносини між Росією і Украї
ною, то це Переяславська Рада, що пройшла під керівниц
твом Богдана Хмельницького, голодомор на Україні 30-х
років минулого століття, приниження гідності і фізичне
знищення українських інтелектуалів за часів радянської
влади та багато інших складних ситуацій.
2007 року була перекладена російською мовою
книга Марії Матіос «Нація». У своєму вступному
слові до російського видання авторка написала:
«... представляю какой «багаж» человеческих трагедий, исторических кровоподтеков, идеологических
противоречий, обывательского раздражения и непонимания предлагаю русскому читателю». Зазначимо лише, що така правда є необхідною для кращого розуміння сучасних подій і їхньої адекватної
оцінки, оскільки досі в історичній свідомості ук
раїнців чільне місце займають ідеї, сформовані історичною наукою радянського періоду вітчизняної
історії. Сюди належать, зокрема, твердження про
Київську Русь, як «колиску трьох братніх народів –
російського, українського й білоруського», російського народу як «старшого брата», формування
нової історичної спільності людей – «радянський
народ»...
Намагаючись протистояти проросійській імперській і
прокомуністичній ідеології, українська національно орієнтована інтелігенція, в свою чергу, формувала й активно
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поширювала так звані опозиційні міфи націоналістичного спрямування, зокрема, про «винятковість української
нації», її «арійське» походження, месіанську роль в історії
тощо.
Інформація, напрацьована історичною наукою, запускається по комунікативним каналам, що функціонують у
суспільстві і таким чином впливають на свідомість громадян країни, формуючи у них відповідні образи, ідеали,
збуджуючи «демонів печер», викликаючи страх і таке ін.
В демократично орієнтованому суспільстві проблема
впливу набувала морально суперечливого забарвлення,
вимагаючи повсякчас маскувати, або принаймні уникати розголосу його здійснення. Перед дослідниками вже
поставала необхідність вивчення проблеми «підтасованої
відкритості» (Ю. Габермас) суспільного життя. Це зумовлене й іншою особливістю демократичного суспільства,
яке, наприклад, в політичній комунікації за різними концепціями, неминуче розглядається як більш конкурентне
за здійснення політики і як таке, що спонтанно породжує
нові впливи.
Таким чином, демократизація суспільного життя поставила на порядок денний потребу принципово нового
способу панування над людьми шляхом духовного впливу
на них через програмування їхньої поведінки. Цей вплив
спрямований на психіку людини, здійснюється приховано і ставить своїм завданням зміну думок, мотивів і цілей
людей у напрямі, необхідному для влади.
Більше того, практика свідчить, що у сучасному відкритому суспільстві політична маніпуляція, у тому числі
й та, що заснована на ґрунті історичних подій, досягла
таких технологічних висот, що не вивчати її просто не
можливо.
Суть справи в тому, що ми маємо справу з принципово
новим видом соціального управління, де маніпуляція є одним із головних інструментів управління, що знаходиться у руках невеликої правлячої групи корпоративних і
урядових босів.
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За оцінками С.Г. Кара-Мурзи, американці здійснили
науковий і інтелектуальний подвиг. За дійсно неймовірно короткий термін створили новітню технологію управління суспільством.
Те, що в інших суспільствах складалось протягом тисячоліть, що у європейській культурі мало в своїй основі
уже визнані узагальнюючі філософські праці, наприклад,
«Політика» Арістотеля і «Республіка» Платона, в США було
сконструйовано на порожньому місці, по-новому, суто
науковим, інженерним способом. Проблема України в
тому, що на її територію спрямовуються не тільки і не
стільки гроші, а скільки сучасні методи маніпулювання
свідомістю пересічних громадян. Останні президентські
2010 року (як і парламентські) вибори демонструють віртуозне використання техніки маніпулювання свідомістю
громадян для приведення до влади потрібних політичних
сил і окремих лідерів.
Далі слід зауважити, що в межах психології та психіатрії термін «маніпуляція» має інституціональний вигляд
в юридичній практиці у Франції та Швейцарії. Коментуючи юридичне визначення цього терміну, французький психіатр Ж.-М. Абграл (Abgral) зазначив: «З точки
зору загальної медичної та судової психіатрії <...> «мані
пуляція свідомістю» – це сукупність дій, що мають на
меті зміну процесу прийняття рішень у індивіда чи у
соціальної групи через використання індивідуальних та
групових фізичних та психічних методів, щоб поставити
його (або їх) під частковий або повний контроль автора
маніпуляції»1.
Далі є потреба звернутись до напрацювань соціологічної науки й уточнити сенс терміну «маніпулятивний
вплив» (рос. – манипулятивное воздействие), оскільки
використання будь-якого історичного матеріалу, «при
в’язується» автором маніпуляції до певної категорії молоді і обов’язково планує результат.
Цит. за: Мотузенко Б.І. Соціокультурні аспекти маніпулятивного
впливу: дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 . – К., 2002. – 252 арк.
1
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Цікавим та показовим є те, що в західній літературі з менеджменту, пабліситі, паблік релейшенз
(ПР) подається характерне визначення терміну
«вплив» як поведінка одного індивіда, що змінює
поведінку, відносини, відчуття тощо іншого, приміром, в «Основах менеджменту» Мескона, Альберта та Хедоурі1.
Українські дослідники та практики ПР-технологій, пи
шуть про те, що на людину діє три способи впливу, а
саме: примус, маніпуляція і співробітництво (А. Звєрінцев), а інші, наприклад Г. Почепцов, використовує його
як а priori зрозуміле і не аналізує його детально.
Соціологічний словник трактує термін «маніпуляція» як: способи соціального впливу на людей
за допомогою різних засобів (економічних, політичних, соціальних, масової інформації) з метою
нав’язування їм певних ідей, цінностей, форм поведінки тощо; шахрайську витівку, виверт, підтасовку фактів, махінацію, фокус; складний прийом
у ручній праці, що вимагає великої точності2. Тут
не можна не помітити, що нас цікавить це слово
саме у першому тлумаченні – як сукупність способів соціального впливу, що передбачають «махінації» з соціальною (історичною) інформацією, а два
інші його лише доповнюють.
За висновками соціологів, маніпуляція, як особливий
процес, має такі ознаки: вплив (у значенні «воздействие»);
встановлення відносин з реципієнтом для досягнення
своїх цілей; прагнення отримати односторонню вигоду;
прихований характер; використання сили; гра на слабких місцях; спонукання, привнесення мотиву; майстерність застосування. Показовим є визначення маніпуляції
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента: / [Пер.
с англ. Л.И. Евенко (общ. ред. и вступ. ст.)]. – М.: Дело, 1999. – С. 467.
2
Социологический энциклопедический словарь: На русском, ан
глийском, немецком, французском и чешском языках / Г.В. Осипов
(ред.), З.Т. Голенкова (сост.). – М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 66.
1
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О. Доценко: «дії, спрямовані на «приборкання до рук» іншої людини <...> проваджувані так майстерно, що у неї
створюється ілюзія, начебто вона сама управляє своєю
поведінкою»1.
Тут також треба звернути увагу на те, що відомий фахівець з комунікаційних процесів Ю. Габермас термін
«маніпуляцію» не вживав, але його висновок про два різновиди соціальної дії має для нас важливе значення. Він
виділяв, як відомо: комунікативну та стратегічну дії. Політична маніпуляція, яка нас цікавить особливо, підпадає під його характеристику «стратегічної дії», що спрямована на успіх суб’єкта (який здійснює вплив), а не на
консенсус або реалізацію загальної мети (як у випадку
комунікативної дії): «там, де йдеться про стратегічні дії,
їх учасники передбачають, що кожен ухвалює рішення
егоцентрично згідно зі своїми власними інтересами»2. Політична маніпуляція – це стратегічна дія, що завжди монологічна на відміну від комунікативної дії.
Таким чином, маніпуляційний вплив, особливо у політичній сфері, здійснюється приховано і, за умови успішного впливу, аудиторія приймає необхідне маніпулятору рішення, вважає це рішення власним, прийнятим без
будь-якого примусу та втручання інших сил.
Яку ж мету переслідує той, хто хоче маніпулювати нашою свідомістю, коли посилає нам повідомлення у вигляді текстів або учинку? Його мета – дати нам такі знаки,
щоб ми, вмонтували ці знаки в контекст, і тим самим,
змінили образ даного контексту у нашому сприйнятті.
Він підказує нам такі зв’язки свого тексту або учинку з
реальністю, нав’язує таке їх тлумачення, щоб наше уявлення про дійсність було виправлено в бажаному для маніпулятора напрямі. А це означає, що така заміна корегує нашу поведінку. При цьому ми будемо впевненими,
1
Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы
и защита. – СПб.: Речь, 2003. – [3-е изд., испр., и переработ.]. – С. 53.
2
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские
лекции и интервью. – М.: АО «КАМI» Academia, 1995. – С. 13.
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що вчиняємо у повній відповідності до наших власних
бажань та намірів.
Використання історичних знань в ході маніпулювання свідомістю молоді детермінується загальним механізмом здійснення маніпулятивного впливу за принципами
конструювання інформаційного потоку.
Саме історичний тип знань супроводжується, як правило, інтерпретацією, поясненнями, уточненням контексту і загальної картини подій, що веде до відтворення
неявних або спеціально прихованих зв’язків. Тут дійсно
існує низка можливостей прикрасити, сховати, виставити, приглушити, підняти, актуалізувати історичний факт
та його наслідки для сьогодення.
Вузьке тлумачення маніпуляції інформацією передбачає лише управління наявним інформаційним потоком,
що скерований на аудиторію.
В широкому розумінні маніпуляція інформацією передбачає маніпулятивне використання всього контексту
комунікативного акту.
Обидва тлумачення передбачають майстерність керування інформацією, від чого напряму залежить результат маніпулятивного впливу.
Стратегічне оперування інформаційним потоком супроводжується комплексним використанням низки тактичних прийомів, розподіл між якими є досить умовним,
тому що кожний з них перетинається з іншими.
До прийомів маніпуляції історичною інформацією
можна віднести:
– викривлення інформації, яке дозволяє маніпулювати
сприйняттям аудиторії, скеровуючи його у потрібному напрямку. Власне, сам імідж, наприклад, є нічим
іншим як «викривленням інформації»;
– вибіркову подачу інформації або ж її приховування,
які межують у політичній сфері з обманом та полягають у спробах маніпулятора специфічним чином
організувати інформаційне поле навколо об’єкту маніпуляції;
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– спосіб подачі інформації – неструктурований або ж
«порційний» вигляд інформації, подача її як специфічно оформлених повідомлень дозволяє досягти певного впливу на аудиторію;
– момент подачі інформації, ретельна увага до умов, у
яких відбувається вплив, з’ясування всіх обставин комунікації для отримання бажаного ефекту, враховуючи як психологічні прийоми, так і соціальну ситуацію
впливу.
Для аналізу використання історичної інформації на
особливу увагу серед наведеної групи прийомів заслуговує технологія «замовчування інформації», яка здійснюється двома шляхами.
Перший – «залишення поза увагою» невигідної політичним силам, що вдалися до маніпуляції свідомістю інформації, використання чи коментування якої може зашкодити його цілям. Другий – не проголошення, замовчування інформації, якою володіє виключно політична
сила, що має реальну владу.
Можна навести чимало прикладів маніпуляцій з історичними документами, їх фальсифікації для здійснення
певного впливу. У кожному задумі фальсифікації виразно
прослідковується «інтерес» – від примітивного та корисливого до фанатично шляхетного. Маніпуляція історичною інформацією можуть відбуватись внаслідок навмисної або ненавмисної ідеологічної міфологізації історії.
Крайнім випадком функціонування прийому замовчування інформації виступає цензура – складний та суперечливий феномен соціальної реальності, що вимагає
свого чіткого визначення в системі соціальних інститутів. Етимологічно слово censor використовувалось у римських соціальних інститутах для позначення того, хто
владно виявляє істинну вартість речей.
Цензура – контроль держави над прилюдними
виявами думки і творчості. Як правило, проявляється у придушенні вияву певних ідей, висвітлення
певних тем або вживання певних слів. Як привід до
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цензури часто називається намагання нібито стабілізувати суспільство, над яким уряд має контроль.
Традиції радянських часів значною мірою зберег
ли цензуру в Україні і за часів незалежності. Хоча
на офіційному рівні декларувалась свобода слова і
совісті, реально більшість громадських діячів, державних службовців і журналістів були змушені підтримувати офіційний курс керівництва держави,
або зазнати втрат і утисків в професійній сфері або
бізнесі. Були випадки вбивств журналістів (Георгій Гонгадзе), які дозволяли собі ставити неприємні
питання керівникам і їх оточенню або розслідувати
їх діяльність. В останні роки правління президента
Кучми цензура набула небачного розмаху, засоби
масової інформації відкрито переслідувались за донесення об’єктивної інформації про діяльність опозиції. Майже на всіх телевізійних каналах панували «темники». Навіть після перемоги Помаранчевої
революції журналісти засобів масової інформації
продовжують самоцензуру, боячись викликати гнів
власників цих ЗМІ або інших, пов’язаних з ними
впливових осіб в державі1.
Як механізм забезпечення існування владних інституцій, цензура виступає інструментом контролю з боку
держави. Можливості охоплення цензурою всіх сфер
людського життя, визначення її діяльності виключно одними інституціями влади, які використовують її для «подовження» власної легітимності, становлять реальну загрозу для суспільства.
Особливо загрозливої форми політична маніпуляція
набуває тоді, коли реалізується у вигляді «адміністративного ресурсу». До цього треба додати маніпуляції з редагуванням іншомовних джерел при перекладах.
Російський дослідник Г. Феоктістов, досліджуючи проблему безпеки інформаційного обміну в суспільстві, виЦензура. [Електронний ресурс] / Матеріал з Вікіпедії – вільної
енциклопедії. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org
1
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діляв низку прийомів та методів, що свідомо використовуються в інформаційному просторі для зміни суспільної
свідомості в необхідному «напрямку». Сукупність таких
прийомів і методів він називає фільтрацією інформації,
під якою розуміється спрямування інформаційного потоку різними методами, кінцева мета яких – створення заданих стереотипів у суспільній свідомості та управління
ними з боку державних, політичних та інших структур.
Фільтрацію можна розкласти на декілька механізмів1:
1. Повне перешкоджання появі інформації («закритий
вентиль»).
2. Поява інформації тільки з негативною інтерпретацією
(«односторонній негативний вентиль»).
3. Поява інформації тільки з позитивною інтерпретацією («односторонній позитивний вентиль»).
4. Створення надлишкової інформації («відкритий
вентиль») – ситуація, коли об’єм інформації переважає можливості переробки та засвоєння інформації
адресним суб’єктом.
5. «Двосторонній відкритий вентиль» – ситуація, за якої
організуються вільні потоки як позитивної, так і негативної інформації, що призводить до стану фрустрації масової свідомості.
6. Часовий режим каналів інформування. Цей метод
передбачає фільтрацію інформації як за часом, так і
за ситуацією:
а) «шокова» подача інформації (всілякого роду «сенсаційні» повідомлення ЗМІ);
б) епізодичний режим подачі інформації (в залежності від ситуації);
в) періодичний режим подачі інформації (для «щеплення» стійких стереотипів).
7. Комбінована подача інформації («багатоланковий се
лективний вентиль»), за якого відбувається об’єднан
ня всіх перерахованих вище методів.
Феоктистов Г.Г. Информационная безопасность общества // Со
циально-политический журнал. – 1996. – № 5. – С. 212–215.
1
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8. Вплив (дія) на емоційний та підсвідомий рівень сприй
няття суб’єкта адресації.
Є й інші прийоми у маніпулюванні історичною інформацією, наприклад, мова. Соціальна мова як умова здійснення маніпуляції утворює загальне середовище функціонування маніпулятивного впливу – мову (вербальний
рівень передачі історичної інформації) та дискурс, який є
динамічною структурою змістоутворення мови. Приклади маніпулятивних застосувань мовних, поведінкових
стереотипів у політичному дискурсі знаходимо у В. Вовк1.
Включення таких стереотипів у відповідний політичний
контекст дозволяє викликати у молоді необхідну реакцію.
Різницю між маніпулятивним та діалогічним способом
здійснення комунікації можна розкрити через розуміння
змісту відповідних дій: маніпулювання (опосередковане,
приховане апелювання до неусвідомлених, ілюзорних,
традиційних уявлень людей) та переконання (пряме, відкрите звернення до свідомих критичних, інноваційних
поглядів людини).
Зрозуміло, що особливу сферу політичного маніпулювання з історичною свідомістю молоді складають прийоми, що засновані на соціальних стереотипах та етнічній
ментальності. Аналіз маніпуляцій ціннісними орієнтація
ми в суспільних взаємодіях потребує їх розгляду в конкретно взятому соціумі у конкретний час та ситуації.
Отже, маніпуляція історичними знаннями є принципово іншим алгоритмом впливу (ніж вплив науковий) на
історичну свідомість молодої людини. При цьому, маніпулювання історичними знаннями здійснюється шляхом застосування прийомів оперування інформаційними потоками, наприклад, у ЗМІ, скерованим від політичної сили
на молоду людину: його обмеження, дозування, та викривлення. Соціокультурною формою такого оперування
є цензура.
Вовк В. Монологізм свідомості і політичне мовлення // Політична
думка. – 1995. – № 2–3. – С. 34–42.
1
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Поряд з оперуванням інформаційним потоком, маніпулювання історичними знаннями або інформацією передбачає також маніпулювання змістом інформаційного
повідомлення та усім контекстом взаємодії. Ця складова
передбачає врахування усіх соціокультурних ознак середовища, у якому відбувається вплив, а також враховуються соціальні, демографічні, ментальні, національні
особливості молоді. Для визначення соціальної вагомості
історичного знання немає більш надійного критерію, ніж
та влада, яку вона має над розумами людей.
Тривала та постійна експлуатація стереотипів поведінки, суспільної символіки, майстерне використання
групових інтересів, цінностей та застосування інших маніпулятивних технологій може призвести до шаблонізації
свідомості молоді через типізацію впливу.
Маніпулятивний вплив як стратегічна дія з метою політизації свідомості молоді завжди має жорсткий характер і інтереси об’єкта не враховуються. При цьому вплив
має, як правило, у молодіжному середовищі масовий характер. Тут особливу роль відіграє символіка, яка, з одного боку, має каналізувати соціальну енергію, а з іншого –
її викликати.
При цьому саме у молодіжному середовищі вона має
тенденцію стати чимось більшим, ніж певним віддзеркаленням світу, вона прагне стати самим світом. Символ
розгортається у міф, що перетворює смисл у форму.
Сьогодні політична боротьба в українському середовищі виводить на перший план маніпуляцію історичною свідомістю молоді і це є досить небезпечне явище, оскільки
відсутня відповідальність за зловживання історичними
знаннями в угоду політичних сил або олігархічних груп.
За таких обставин особистість має навчитись захищати
свою свідомість від зазіхань ззовні, щоб не ухвалювати
неефективні рішення за власним бажанням на користь
того, хто шляхом маніпуляцій йде до влади.
Нині молодь перебуває у непростій ситуації – держава, система освіти та інші соціальні інститути з одного
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боку, реалії життя – з другого, декларують різні і, часом,
відмінні цінності. Саме тому процес соціалізації студентства ускладнюється ситуацією вибору. Але вибір нашого
майбутнього залежить від нас. І найбільшою безвідповідальністю була б відмова його зробити.
Питання для самоконтролю
1. Що є сутністю історичної свідомості?
2. Як можна визначати структуру історичної свідомості?
3. У чому полягає особливість духовного світу студентської молоді?
4. Якими є основні форми духовної діяльності студентської молоді?
5. Які питання для людини є смисложиттєвими?
6. Яку роль відіграють цінності у самореалізації молоді?
7. Якою мірою потреби, емоції та переживання можуть бути мотивами історичної діяльності та яку роль в історичній свідомості вони відіграють?
8. Чи існує взаємозалежність історичного мислення та ціннісної позиції
студентської молоді?
9. В чому полягає специфіка формування історичної свідомості студентської молоді?
10. Чи існує зв’язок між історичною та національною свідомістю?

Теми для роздумів та реферативних досліджень
1. Духовний світ сучасної студентської молоді.
2. Роль особистості в історії філософії Карла Ясперса.
3. М. Бердяєв про смисл історії та нове середньовіччя.
4. Концепція історичного пізнання як реконструкції минулого
Р.Дж. Колінґвуда.
5. Переживання в структурі історичного досвіду.
6. Історична свідомість у філософії Г.-Ґ. Ґадамера.
7. Патріотизм як ціннісна та світоглядна настанова молоді.
8. Маніпуляції свідомістю: минуле і сьогодення.
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Класика філософської думки
Тексти першоджерел

Ясперс Карл. Духовна ситуація часу.
Переклад здійснено за виданням: Ясперс К. Смысл и
назначение истории / Карл Ясперс ; [М. И. Левина
(сост.), М. И. Левина (пер.), П. П. Гайденко (сост.)]. – [2.
изд.] – М. : Республика, 1994. – С. 288-290; 298-305.
– 527 с. – (Мыслители ХХ века).
[…] Були часи, коли людина відчувала свій світ не скороминущим, таким, як він існує між зниклим золотим віком і кінцем, призначеним божеством. На цьому світі людина будувала
своє життя, не намагаючись змінити його. Її діяльність була
спрямована на поліпшення свого стану в рамках самих по собі
незмінних умов. Вона почувалася захищеною, єдиною із землею і небом. Це був її світ, хоча в цілому він і видавався їй нікчемним, бо буття вона бачила в трансцендентному.
Порівняно з такими часами людина виявляється відірваною від свого коріння, коли вона усвідомлює себе в історично певній ситуації людського існування. Вона неначе не може
більше утримувати буття. Як людина жила раніше в самозрозумілій єдності свого дійсного існування і знання про нього, стає
очевидним тільки нам, кому життя людини минулого видається таким, що проходить в якійсь прихованій від неї дійсності.
Ми ж хочемо осягнути дійсність, в якій ми живемо; тому нам
видається, ніби ми втрачаємо ґрунт під ногами; бо після того,
як єдність, яка не піддавалася сумніву, опинилася розбитою
вщент, ми бачимо тільки існування, з одного боку, та усвідомлення нами і іншими людьми цього існування – з іншого. Ми
роздумуємо не тільки про світ, але і про те, як він розуміється,
113

і сумніваємося в істині кожного такого образу; за видимістю
кожної єдності існування і його усвідомлення ми знов бачимо
різницю між дійсним світом і світом пізнаним. Тому ми знаходимося усередині якогось руху, який як зміна знання вимушує
змінитися існування і як зміна існування, у свою чергу, вимушує змінитися свідомість, що пізнає. Цей рух втягує нас у водоверть безупинного подолання і творення, втрат і придбань,
він захоплює нас собою тільки для того, щоб ми на мить могли
залишитися діяльними на своєму місці у все більш обмеженій
сфері влади. Бо ми живемо не тільки в ситуації людського буття взагалі, але пізнаємо її кожного разу лише в історично певній ситуації, яка йде від іншого і жене нас до іншого.
Тому в свідомості даного руху, в якому ми самі беремо
участь і чинником якого є, прихована якась дивна подвійність:
оскільки світ не остаточно такий, яким він є, людина сподівається знайти спокій вже не в трансцендентному, а в світі, який
вона може змінити, вірячи в можливість досягти досконалості
на землі. Проте, оскільки окрема людина навіть в сприятливих ситуаціях завжди володіє лише обмеженими можливостями і неминуче бачить, що фактично успіхи її діяльності знач
но більше залежать від загальних умов, ніж від її уявлень про
мету, оскільки вона при цьому усвідомлює, наскільки вузькість
сфери її влади обмежена порівняно з абстрактно мислимими
можливостями, і оскільки, нарешті, процес розвитку світу,
не відповідає насправді нічиєму бажанню, стає сумнівним за
своїм сенсом, нині виникло специфічне відчуття безпорадності. Людина розуміє, що вона залежить від перебігу подій,
який вона вважала за можливе спрямувати в той чи інший
бік. Релігійне бачення як уявлення про нікчемність світу перед
трансцендентністю не було підвладне зміні речей; у створеному Богом світі воно було самозрозумілим і не відчувалося як
протилежність іншої можливості. Навпаки, гордість нинішнього універсального осягнення і зарозуміла упевненість в тому,
що людина як пан світу може по своїй волі зробити його устрій
дійсно якнайкращим, перетворюються на всіх межах, що відкриваються, в свідомість переважної безпорадності. Як людині
вдасться пристосуватися до цього і вийти з такого положення,
вставши над ним, – є основним питанням сучасної ситуації.
Людина – істота, яка не тільки є, але і знає, що вона є. Упевнена в своїх силах, вона досліджує навколишній її світ і змінює
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його згідно з певним планом. Вона вирвалася з природного
процесу, який завжди залишається лише неусвідомленим повторенням незмінного; вона – істота, яка не може бути повністю пізнаного лише як буття, оскільки вільно вирішує, що воно
є; людина – це дух, ситуація справжньої людини – її духовна
ситуація.
Той, хто захоче з’ясувати цю ситуацію як ситуацію сучасну, поставить питання: як досі сприймалася ситуація людини?
Як виникла сучасна ситуація? Що означає взагалі «ситуація»?
У яких аспектах вона виявляється? Яка відповідь дається сьогодні на питання про людське буття? Яке майбуття чекає людину? Чим ясніше вдасться відповісти на ці питання, тим рішучіше знання приведе нас до стану незнання, і ми опинимося
біля тих меж, стикаючись з якими людина починає розуміти
себе як істоту одиничну. [...]
Для характеристики цього нового думка повинна проникнути глибше, ніж при розгляді загальних для людства можливостей перевороту, безладу, занепаду звичаїв. Специфікою Нового часу є з часів Шіллера розбожнення світу. На Заході цей
процес здійснено з такою радикальністю, як ніде. [...]
Це розбожнення – не невіра окремих людей, а можливий наслідок духовного розвитку, який в даному випадку насправді
веде в ніщо. Виникає відчуття ніколи раніше не випробуваної
порожнечі буття, в порівнянні з якою найрадикальніша невіра античності була захищена повнотою образів ще збереженої
міфічної дійсності; вона відчувається і в дидактичній поемі
епікурейця Лукреція. Такий розвиток не є, правда, невідворотно обов’язковим для свідомості, бо він припускає спотворення сенсу точних наук в пізнанні природи і абсолютизацію,
перенесення їх абсолютизованих категорій на буття в цілому.
Проте він можливий і став дійсністю, чому сприяли величезні
технічні і практичні успіхи названого пізнання. Те, що жоден
бог за тисячоліття не зробив для людини, людина робить сама.
Ймовірно, вона сподівалася побачити в цій діяльності буття,
але, перелякана, виявилася перед порожнечею, яку створила
сама. [...]
Тим новим, що спостерігається ззовні і має слугувати людському існуванню, ставлячи перед ним нові умови, є розвиток
технічного світу. Вперше почався процес справжнього панування над природою. Якщо уявити собі, що наш світ загине
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під купами піску, то подальші розкопки не піднімуть на світло прекрасні витвори мистецтва, подібні античним (нас досі
захоплюють античні дороги); від останніх століть Нового часу
залишиться в порівнянні з колишніми така кількість заліза і
бетону, що стане очевидним: людина вмонтувала планету в мережу своєї апаратури. Цей крок в порівнянні з минулим має
таке ж значення, як перший крок для створення знарядь взагалі: з’являється перспектива перетворення планети в єдину
фабрику по використанню її матеріалів та енергій. Людина
повторно прорвала замкнутий круг природи, покинула її, щоб
створити в ній те, що природа, як така, ніколи б не створила;
тепер це створіння людини змагається з нею за силою своєї дії.
Воно постає перед нами не стільки в зримості своїх матеріалів
і апаратів, скільки у ефективності своїх функцій; по залишках
радіощогл археолог не міг би скласти уявлення про створену
ними загальну для людей всієї Землі доступність подій і відомостей. [...]
Досі про ситуацію мова йшла в абстрактній невизначеності.
Зрештою в певній ситуації знаходиться лише окрема людина.
Переміщаючи її, ми мислимо ситуацію груп, держав, людства,
інститутів, таких, як церква, університет, театр; об’єктивних
утворень – науки, філософії, поезії. Коли воля окремих людей
охоплює їх як свій предмет, ця воля виявляється разом зі своїм
предметом в певній ситуації.
Ситуації можуть бути або несвідомими – тоді вони впливають так, що той, кого це стосується, не знає, як це відбувається. Або вони розглядаються як наявне для обізнаної щодо самої
себе волі, яка може їх прийняти, використовувати і змінити.
Ситуація, що стала усвідомленою, закликає до певної поведінки. Завдячуючи їй не відбувається автоматично неминучого;
вона указує можливості і межі можливостей: те, що в ній відбувається, залежить також від того, хто в ній знаходиться, і від
того, як він її пізнає.
Саме осягнення ситуації вже змінює ситуацію, оскільки
апелює до можливого діяння і поведінки. Побачити ситуацію
означає почати панувати над нею, а обернути на неї пильний
погляд – це вже боротьба волі за буття. Якщо я шукаю духов
ну ситуацію часу, це означає, що я хочу бути людиною доти,
поки я ще протистою людському буттю, я роздумую про його
майбутнє і його здійснення, але як тільки я сам стаю ним, на116

магаюся в думках реалізувати його за допомогою з’ясування
фактично схопленої ситуації в моєму бутті. [...]
Поза сумнівом, єдиної ситуації для людей одного часу не існує. Якби я мислив буття людини як єдину субстанцію, що існувала впродовж століть у всіх специфічних ситуаціях, то моя
думка сягнула сфер уявного. [...]
Це розгляд цілого, думка, неначе можна знати, що є в історії
і сучасності ціле, – основна помилка; саме буття цього цілого
проблематично. Чи визначаю я ціле як Духовний принцип, як
своєрідне відчуття життя, як соціологічну структуру, як особливий господарський устрій або державність, у всіх цих випадках я осягаю не глибину походження цілого, а лише можливу перспективу орієнтації. Бо те, з чого я ні в якому сенсі не
можу вийти, я не можу побачити ззовні. Там, де власне буття
ще бере участь в тому, що тепер здійснюється, що передбачає
знання не більше ніж волевиявлення: дія того шляху, на який
я хочу вступити, образа, від якої я, ненавидячи це знання, позбавляюся, пасивність, яка отримує таким чином своє виправдання, естетичне задоволення від величі цієї картини, жест,
від якого я чекаю визнання своєї значущості.
Проте, аби зрозуміти справжню основу власної ситуації,
перспективи знання у всій своїй відносності не тільки осмислені, але і необхідні, якщо спробувати піти іншим, істинним
шляхом, невідомим цілому. Я можу безупинно прагнути зрозуміти мій час, виходячи з його ситуацій, якщо знаю, як, за допомогою чого і в яких межах я знаю. Знання свого світу – єдиний
шлях, на якому можна досягти свідомості всієї величини можливого, перейти потім до правильного планування і дієвих рішень і, нарешті, знайти ті переконання і думки, які дозволять
за допомогою філософування зрозуміти суть людського буття в
його шифрах як мова трансцендентності.
Отже, на істинному шляху виникає антиномія; вона полягає в тому, що імпульс до осягнення цілого повинен зазнати невдачі через неминучий розпад цілого на окремі перспективи, і
констеляції, з яких потім знов намагаються побудувати ціле.
Тому абсолютизація полюсів – це помилкові шляхи: я сприймаю ціле за щось знане, а тим часом переді мною тільки образ;
або керуюся окремою перспективою, не маючи навіть інтенції
до пошуків цілого, і спотворюю ситуацію тим, що сприймаю
випадковість, визначену як кінцеву, за абсолютне. [...]
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Обом цим помилкам протистоїть ставлення до буття як
до самобуття, що орієнтується; метою з’ясування ситуації є
можливість свідомо з найбільшою рішучістю осягнути власне
становлення в особливій ситуації. Для індивіда, що дійсно існує в ній, буття не може знайти в знанні свою повноту ні як
історія, ні як сучасність. Щодо дійсної ситуації одиничної людини кожна сприйнята в своїй загальності ситуація є абстракцією, її опис – узагальнюючою типізацією; в порівнянні з нею
в конкретній ситуації буде багато чого бракувати і додаватися
багато що інше, не досягаючи завершуючого знання. Але образи ситуації є імпульсом, який знов примушує індивіда звернутися до того, що, по суті, тільки і має значення.

Ортега-і-Гасет Хосе. Бунт мас.
Друкується за виданням: Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори / Хосе Ортега-і-Гасет ; [пер. з іспан. В. Бурггарда,
В. Сахна, О. Товстенко]. – К. : Основи, 1994. – 420 с.
– С. 137-139.
Питання таке: Європа лишилася без моральних норм. Маса
відкидає застарілі норми зовсім не для того, щоб замінити їх
новими, кращими; ні, в центрі її життьового плану лежить
прагнення жити, не підкоряючись ніяким заповідям моралі.
Не вірте молоді, коли вона говорить про «нову мораль». Я абсолютно заперечую, що нині існує в будь-якому закутку Європи
якась група, натхнена новим етосом. Коли хто говорить про
«нову мораль», то він цим лише вчиняє зайву неморальність,
намагаючись перевезти контрабанду.
Тому було б наївно закидати сьогоднішній людині брак моралі. Такий закид був би їй байдужий, або радше полестив би
їй. Заперечування моралі ввійшло в моду, і кожний хвалиться
цим.
Якщо ми лишимо осторонь, як це зроблено в цьому нарисі, всі групи, що є залишками минулого – християн, ідеалістів, старих лібералів, то серед усіх представників нашої епохи
не знайдеться жодної групи, ставлення якої до життя не обмежувалося б переконанням, що вона має всі права і ніяких
зобов’язань. Не важно, чи вона маскується як реакційна, чи
як революційна: в активній чи пасивній формі, як тільки при118

ходить до діла, вона покаже своє духове обличчя, рішуче відкидаючи будь-який обов’язок і почуваючи, без найменшого на
те виправдання, що вона посідає необмежені права.
Хоч яка субстанція попаде в таку душу, вона дасть той самий вислід і обернеться в привід, щоб не підкорятися нічому
конкретному. Коли вона поводиться реакційно чи антиліберально, то для того, щоб могла твердити, що спасіння батьківщини і держави дає їй право зрівняти всі інші норми і розчавити ближнього, передусім якщо той ближній є видатною
одиницею. Але те саме трапляється, коли вона грає роль революціонера: позірне захоплення чорноробом, знедоленим і соціальною справедливістю, – це для нього маска, за якою він може
ухилятися від усякого обов’язку, як от від ввічливості, правдивості і, передусім, пошани чи поваги до кращих одиниць.
Я знаю не одного, що пристав до однієї чи другої робітничої
партії тільки для того, щоб відчути за собою право зневажати
духові вартості і відмовляти їм у належній пошані. Щодо інших
диктатур, то ми вже надто добре бачили, як вони лестять масі,
зневажаючи все, що виступає понад пересічним рівнем.
Це уникання будь-якого обов’язку частинно пояснює те сміховинне і ганебне явище, що наша доба витворила платформу
молоді «як такої». Це, либонь, найбільш потворна риса наших
днів. Дорослі люди проголошують себе «молодими» тому, що
чули, що молодь має більше прав, аніж обов’язків, тому, що
вона може відкладати їх виконування аж до грецьких календ
дозрілого віку. Молодь, як така, завжди вважалася вільною від
обов’язку завершувати великі справи. Вона завжди жила в
борг. Це лежить у людській природі. Це було свого роду неписане право, напівіронічне, напівласкаве, яке дорослі надавали
юнакам. Але найбільш вражає те, що останні тепер роблять з
нього дійсне право, щоб захопити всі інші права, які належаться тільки тим, хто вже щось зробив.
Дійшло вже до того, що молодь стала засобом шантажу. Ми
дійсно живемо в добу універсального шантажу, який приймає
дві взаємодоповнюючі форми: шантаж насильства і шантаж
висміювання. І тут і там мета та сама: щоб простий, сірий чоловік міг почувати себе вільним від усякої підлеглості.
Тому не слід ідеалізувати сучасну кризу, пояснюючи її як
конфлікт між двома кодексами моралі чи двома цивілізаціями –
однією, що хиріє, і другою, що світає. Маса просто обходиться
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без будь-якої моралі, бо всяка мораль у своїй суті є почуттям
підкорення, свідомістю служби й обов’язку. Але, може, слово
«просто» тут не на місці. Бо не ходить лише про те, що ця істота
обходиться без моралі. Справа куди складніша. Визволитися
від моралі не така вже проста річ. Те, що ми називаємо словом
«аморальність», словом, невірним уже граматично, в дійсності
не існує. Якщо ви не хочете підкорятись ніякій нормі, то мусите неминуче прийняти норму, що заперечує будь-яку мораль, а
це вже не аморально, а антиморально. Це – від’ємна, негативна
мораль, яка заховує лише порожню форму справжньої моралі.
Як можна було повірити в аморальність життя? Без сумніву, лише тому, що вся сучасна культура і цивілізація приводить нас до цього переконання. Тепер Європа пожинає болючі наслідки свого духового поводження. Вона без застережень
прийняла блискучу, але позбавлену коріння культуру.

Мамардашвілі Мераб. Картезіанські роздуми.

Друкується за виданням: Мамардашвілі М. К. Картезіанські
роздуми / Мераб Костянтинович Мамардашвілі ; [пер. з рос.
Е. Щербенко]. – К.: Стилос, 2000. – С. 107-110. – 311 с.
Коли намагаєшся уявити собі в цілому хід декартівської
думки і той вимір, який вона відкриває, то бачиш перед собою
немовби хвилі, що розходяться від «я існую», що впало каменем. Від тієї архімедової точки опори, яку шукав і знайшов Декарт і спираючись на яку можна піднести або відтворити світ
іншим, ніж він був до того, як його об’єктів торкнулася хвиля, і
всередині якого ми залишались відокремленими від нього якоюсь завісою, з нас самих зітканою.
А архімедова точка, як нагадує Декарт на початку «Другого роздуму», потрібна, тому що поза світом немає такої точки, на яку можна було б стати, щоб звідти почати долати те,
що я називав «атмосферним стовпом тиску культури». Точка,
яку відкриває Декарт, – це точка феноменальної, а не реальної
повноти. Знаходячись всередині неї, він і вводить розрізнення
душі й тіла, причому не у вигляді твердження про якісь «субстанції», а як метод мислення, умогляду, який дозволяє осмислено і контрольовано прорвати завісу.[...]
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Є дивні листи Декарта (1643–1645 рр.), адресовані принцесі Елізабет, дивовижні за якоюсь своєю благородною стислістю, стриманістю, вибором мінімальної кількості слів, за якими
чути тон глибоко схвильованого і в той же час тримаючого себе
в рамках ввічливості справжнього чоловіка. В цих листах він
пояснює принцесі особливі принципи того, як можна фактично жити у цьому світі. Розрізняє джерела пізнання – що і звідки
ми можемо знати. Він пише, що коли ми справді це знаємо, то
приводимо в рух одні здібності нашої душі, а коли знаємо щось
інше, то спираємося на інші здібності і т.д. І демарш тут цілком
трансцендентний, якщо мати на увазі постійне звертання до
джерел і здібностей нашого мислення. Тобто, коли для кожного
твердження про світ ми маємо реконструювати те джерело або
те начало, де світ заданий разом з нашими здібностями, і, відштовхуюсь від нього, обґрунтувати як достовірне те або інше
наше судження.
Декарт перераховує: щось ми знаємо почуттями, щось уявою,
а щось – самим лише «чистим» розумінням. І після цього він дає
принцесі життєві поради. Очевидно, спочатку він давав їх самому собі і намагався їм слідувати, а тепер вважає можливим
давати їх іншим. При цьому він попереджає принцесу, що роздумами, які потребують чистого розуму, тобто коли нами рухає чисте розуміння, а не почуття або уява, можна займатися
лише зрідка.
Скажімо, раз у житті, а в інший час треба займатися тим,
що потребує застосування почуттів і уяви. І якщо досягнуто
розуміння, наприклад ти зрозумів, як зчіплюються події поза
тобою, зрозумів різницю – що від тіла, а що від душі (а ці події
можна зрозуміти ляше так), то все рівно ж після акту розуміння нічого практично не зміниться. Зло і далі залишиться у світі,
люди і далі будуть жити згідно з законами нерозуміння і т.д. То
що ж, душу собі шматувати об колючки світу, що продовжує
жити за цими законами? Ні, каже Декарт. У цьому випадку
треба наслідувати тому, хто дивиться на квітку, на зелень лугу,
слухає шум вітру у гілках, спостерігає за польотом птахів, цілком впевнений у тому, що він зовсім ні про що не думає цієї
миті. (Знов це декартівське «у момент, коли...»; в момент, коли
я спостерігаю за польотом птахів, я знаю, що нічого не думаю.)
Ось таку пораду він дає принцесі Елізабет, життя якої було
повне нещасть, пов’язаних з долею її королівського дому.
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Декарт писав: «Зрозумійте, мадам, меланхолійний стан
духу сам притягує до себе нещастя, що відбуваються у світі,
здавалося б, незалежно від стану духу. І навпаки, рівний настрій має ту дивну непоясниму якість, що воно ніби накликає
на людину удачу».
Ці прекрасні листи, за всієї стриманості їхнього тону, в той
же час страшенно складні за змістом. Зрозуміти їх спочатку
дуже важко, їх необхідно кілька разів перечитати. Засвоїти екзистенційний урок, здавалося б, легко, але неможливо засвоїти
його реально, тобто виконати у своєму житті, не оволодівши
методом мислення про розрізнення душі й тіла і утримання
цього розрізнення.
Але ми вже знаємо – те, що від душі (або думки), може бути
відтворене в трансцендентальному апараті когіто. Минулого
разу я казав, що трансцендентальне – це ідеально первинне
джерело або начало стосовно і світу, і людини (суб’єкта). Нами
відкритий феномен усвідомлювання (не як ась ментальна безплотна сутність, як ми уявляємо це через психологічну звичку,
а реальна подія), яке, емпірично ставшись у світі, є безсумнівно
достовірним і скінченним фактом, що не потребує подальшого
аналізу, – просто тому, що коли я мислю, «що бачу», то це феномен, в якому подія «бачу» одномоментна акту усвідомлення
цієї події і за своїм змістом вичерпується ним. «Я мислю, що я
бачу» – це є лише форма, як скаже Декарт. Або – можна додати – форма як можливість структури.
Тобто тут структура свідомості уже явно задана. По-перше,
тому що поява події у світі одночасна, або співприродна, або
співіснує з актом усвідомлення і вичерпується цим актом. А подруге, усвідомлення при цьому, в цій точці, одночасне усвідомленню в будь-якому іншому місці. Куди б я від цієї точки не
прийшов, всюди є можливість свідомості. Або поля свідомості – вертикального щодо нашого горизонтального, лінійного
погляду. Лінійний погляд рухається по точках, а вертикально
в усіх точках свідомість уже ніби виконана. На цьому і ґрунтується, до речі кажучи, раціоналістичне правило, що дає нам
можливість переносу знання з однієї точки простору спостереження до іншого. Наприклад, ми завжди виконуємо це правило, коли проробляємо трансцендентальну операцію – а вона
трансцендентальна, знаємо ми про це чи ні, – реконструкції
того, що інший спостерігач може дізнатися про якийсь пред122

мет, передбачаючи, що всі шляхи еволюції свідомості приведуть до того знання, яке віртуально уже закладене в глобальному полі спостереження. В основі цього лежить декартівське
раціоналістичне припущення, що подія не лише одночасна
усвідомленню самої події, але що й одне усвідомлення в одній
точці одночасне іншому усвідомленню в іншому пункті. Саме
тому і можливе наше спілкування, кореляція спостережень, передача знання тощо.

Тейлор Чарльз. Філософія без кордонів
Друкується за: Тейлор Ч. Філософія без кордонів.
[Електронний ресурс] / Тейлор Чарльз ; [пер. з франц.
Світлана Желдак]. – Часопис «Дух і літера». – 2006. –
№ 15-16. // Режим доступу до видання : http://www.
duh-i-litera.kiev.ua
Я не намагатимуся тут вичерпно розглянути усе те, чого
навчила мене творчість Поля Рікера. Але торуючи свій непростий розгалужений шлях крізь філософську колотнечу і безлад
другої половини ХХ століття, він віднайшов у лісі такі стежки,
які вказали мені напрямок, у якому треба рухатися.
Перш за все йдеться про філософію суб’єкта. Адже це першорядна за значенням тема сучасної західної філософії, яку
надзвичайно хвилює проблема «я», проблема статусу діючого
суб’єкта, його свободи та ідентичності. Та саме тому у цій сфері немає повної прозорості. Адже необхідно примирити багато
поглядів, які на позір здаються протилежними, знайти підхід,
у межах якого стало б можливо об’єднати їх, замість того аби
шукати передчасної та ілюзорної ясності, приймаючи одну позицію на противагу усім іншим.
Цієї мети не можна досягти одразу. Саме тому я називаю це
шляхом, стежкою. Спочатку ми бачимо потребу обрати один
напрямок, а потім ми відкриваємо важливість іншого. Рікер
почав з усвідомлення необхідності суб’єкта, він зрозумів, що
неможливо усунути суб’єкт на догоду об’єктивістській теорії, за
якою людське життя є лише одним із природних процесів, про
який можна говорити у третій особі. Він знайшов цю думку в
декількох джерелах, у тому числі у Гуссерля.
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Але Гуссерль не звернув достатньо уваги на спосіб включення суб’єкта у численні матриці, що виходять за межі окремого
суб’єкта – це тіло, історія, мова, розмова. Саме з них виникає
суб’єкт. Кожен із цих способів включення може бути початком нової філософії і, більше того, бути єдиною її основою. Так
само як можна стати на бік суб’єкта проти теорій редукціонізму, можна також відстоювати значення тілесності проти ілюзії
вільного суб’єкта; або мови – проти ілюзії суб’єкта, автора чи
«людини»; Історії – проти ілюзії вибору, незалежної дії, і так
далі.
Часто складається враження, що саме громове проголошення певної позиції створює великі філософські репутації. Звичайно філософська «біржа» на короткий час радо відкривається назустріч таким акціям. Проголосіть «кінець Людини», і популярність ваших книг зросте блискавично, як вартість нових
технологій на фондовій біржі. Та через деякий час інтерес до
цих драматичних позицій починає згасати. З’являється відчуття марно втраченого часу.
Погляньмо, наприклад, на «структуралізм». Я пригадую
цілу хвилю теорій, які виходили, зокрема, з творів Клода ЛевіСтроса.
Головна ідея полягала у тому, що думка, діяльність, почуття
людини є з необхідністю включеними у певні коди, причому
мову можна розглядати як різновид коду. Леві-Строс безумовно зробив вагомий внесок у філософію. Але з відкритої ним
істини тільки починається глибока і надзвичайно важлива філософська робота.
Як зрозуміти, як описати життя суб’єкта який є водночас
вільним і залежним? Як зрозуміти стосунки між «мовою» і «словом», кодом і дією, яку він уможливлює? Якщо вважати, що
можна просто замінити дію кодом, якщо погодитися з тим, що
мова повністю визначає слово, – то це унеможливлює ту цікаву і плідну рефлексію, яка могла б суттєво збагатити антропологію, зробити її достовірнішою. Стати на таку позицію – все
одно, що заплатити одразу за все, але фальшивою монетою.
Нарешті, падаєш під вагою теорії, такої ж однобічної та незадовільної як та, що відстоює ідею трансцендентального і нічим не зв’язаного суб’єкта. Адже ці теорії, прикуті до однієї
перспективи, живляться драматичним протистоянням і полемікою. Як тільки стане зрозумілим, що рух уперед можливий
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лише тоді, коли ми покажемо, що кожен із цих підходів посвоєму правильний, ця полеміка втратить свою цікавість.
Отже, саме Рікер перший встановив взаємозв’язки (inter
relation) між різними теоріями. У серії блискучих робіт (серед
яких «Про інтерпретацію», «Жива метафора», «Час і оповідь»,
«Сам як інший») він окреслив різні виміри залежності діючого
суб’єкта, поведінка якого, зрештою, все ж таки має сенс, як
для нього самого, так і для інших. Такий підхід був тривалий
час менш популярним, аніж деякі гучні філософські системи,
які облетіли світ і сила яких у тому, що вони стали предметом
останнього паризького скандалу. Але з часом ми починаємо
розуміти, що саме ця робота зі встановлення взаємозв’язків є
справжнім внеском у теорію суб’єкта, що зробила філософія
ХХ століття, однією з домінуючих постатей якої є Рікер.
Усе це було для мене надзвичайно корисним, незважаючи
на те, що я працював у англосаксонському філософському контексті, у якому переважає аналітична філософія. Структуралізм і його різноманітні наслідки жодним чином не вплинули
на англосаксонський світ, та й тут неможливість розвинути
справді багатовимірну філософію суб’єкта була настільки ж, а
можливо, і більш відчутною. Ми можемо побачити це у ставленні до Вітґенштайна, який був одним із тих видатних учених століття, який звернувся до теми залежності [людини] від
мови та від «способів життя». Те, що насправді було філософією
взаємозв’язків, у тому сенсі, в якому я тут вживаю цей термін,
часто сприймалося як ще одна спроба редуктивного пояснення.
Часто говорять про «біхевіоризм» Вітґенштайна; неможливість
«особистої» мови ґрунтується на тій владі, яку має суспільство
в цілому над окремими його членами. Тонкий і глибокий опис
залежності людини від певних кодів, який Вітґенштайн дає у
своїй останній праці, часто залишався непоміченим, оскільки
його сприймали крізь призму класичних жорстких альтернатив: індивід – суспільство, зовнішня поведінка – сенс, неможливість факту – нонсенс. Щоб припуститися такої помилки,
треба було повністю ігнорувати «континентальний» контекст
міркувань Вітґенштайна. Зрештою, саме через бідність посилань, притаманну аналітичній філософії, вона часто виявлялася безплідною.
Саме тому її можна назвати антиподом того способу дослідження, яким користується Рікер. Це ще одна з його стежок,
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яку мені хотілося б пройти слідом за ним до кінця. Це унікальний приклад філософської відкритості, бо Рікер читав надзвичайно багато і не тільки праці представників різних філософських шкіл (зокрема аналітичну), а й із царини інших дисцип
лін: історії, богослов’я, антропології, літератури. Він відкрив
одну фундаментальну, але тривожну та дестабілізуючу істину
про філософію: вона не має окремого поля. Інші дисципліни
мають самодостатні дослідницькі сфери. Можна, наприклад,
займатися фізикою, не займаючись нічим, крім фізики. Але
філософ, який займатиметься виключно філософією, приречений на обмеженість, бо змушений лише коментувати інших
філософів, і часто досить поверхово. Адже, досліджуючи філософську проблему, ми завжди стикаємося зі сферою, яка є
об’єктом позитивної науки (або такої, яка вважає себе позитивною). Як можна займатися філософією суб’єкта, не торкаючись психології, історії, лінгвістики і т. ін.? Філософія завжди
є філософією чогось, і це щось змушує нас виходити за межі
філософії як певної сфери, межі якої ми хочемо встановити.
Звичайно тут ідеться про істину, яка є більш відомою у
Франції, і загалом у європейському світі. Найбільший опір цим
ідеям чинять якраз представники англо-саксонської філософії.
Оскільки я сформувався як філософ у аналітичному оточенні,
мені безліч разів доводилося шукати натхнення і підтримку у
філософії без кордонів, якою так чудово володів Рікер.
Остання стежка, з багатьох інших, які я міг би обрати для
цієї розповіді, це та, чи точніше ті, які пов’язують філософію,
гуманітарні науки та релігію. У академічних колах, як у англосаксонському, так і в «континентальному» світі, відчувається
певна скутість, коли доводиться говорити про релігію, а особ
ливо про віру. Важко розгадати причини такої стриманості,
і я не буду зараз на цьому зупинятися. Я хочу тільки констатувати, що багато важливих питань залишаються без відповіді, або виявляються малодослідженими через цю внутрішню
перешкоду, яка часто діє як певне табу – табу у квадраті, бо
воно стосується навіть згадки про його існування. Та Рікер,
протягом усієї своєї кар’єри ніколи не вагався порушувати цей
кордон мовчання. Здається це одна із найважливіших таємниць плідності його творчості. Це інший вимір філософської
практики без кордонів, якій ми завдячуємо йому.
126

Розділ III. Функції історичної свідомості
1. Логіка та методологія науково-пізнавальної діяльності
2. Історична пам’ять як функція історичної свідомості:
проблеми збереження та відтворення
3. Історична свідомість та соціальне прогнозування
1. Логіка та методологія науково-пізнавальної
діяльності
Надаючи поняттю «історія» визначеного смислу і значення, необхідно зазначити, що історією ми називаємо:
по-перше, реальний процес розвитку суспільства в цілому, його історичних типів, окремих цивілізацій, етносів, країн, а також форм, сфер, виявів життєдіяльності
суспільства; по-друге, обґрунтоване, доведене та істинне
знання, здобуте історичною наукою, яка досліджує минуле суспільства з метою визначення причинного зв’язку
минулого й сучасного, що дозволяє формувати обґрунтоване та розумно визначене відношення до майбутнього.
Запровадження такого визначення допомагає визначити
фундаментальну роль історії та істинного знання про неї
у формуванні свідомого відношення людей до своєї життєдіяльності.
Методологічна складова даного визначення історії полягає в коректному впровадженні тлумачення феномену
історичної свідомості як невід’ємної складової суспільної
свідомості.
Відповідно історичною свідомістю можна назвати
таку сукупність міфологічних, фольклорних, художніх,
наукових уявлень, зміст яких відповідає системі духовної
діяльності суспільства в його історичному поступі. Соціальна пам’ять, традиції, рольові соціальні функції, історичні факти, історичні закономірності, суспільні ідеали
та мрії, досвід їх втілення утворюють множину безпосередніх проявів історичної свідомості, її родові ознаки.
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ХХ століття залишило у спадок новому століттю і тисячоліттю надзвичайно розвинутий науково-теоретичний
рівень історичної свідомості, що в сучасних умовах має
різні прояви: як науково обґрунтована ідеологія правового громадянського суспільства (політична функція); світоглядна позиція особистості, яка спирається на систему
обґрунтованих принципів, що не суперечать один одному
(світоглядна функція); раціонально діюча соціалізована
особистість, для якої розумно обґрунтовані аргументи є
достатньою підставою для прийняття рішення (соціальна
функція).
Завершення двадцятого століття та початок нового характеризується зверненням до аналізу історикофілософських текстів не тільки в плані відтворення їх
дійсного змісту, але й у плані виявлення в них можливостей, не реалізованих авторами, оскільки проблеми, що
були усвідомлені сьогодні, ще не усвідомлювалися вчора.
Зростає інтерес наших сучасників до ідей, що були визнані на момент їх виголошення «маргінальними» та «периферійними». Йдеться про філософію Б. Паскаля, ідеї
гуртка Гердера «Sturm und Drang», філософію Сведенбор
га та Гемстергейса та інші.
Нові тенденції в розробці проблеми визначення смислоутворюючого відношення до історії пов’язані з питанням про можливість самовизначення індивіда в історичному процесі. Не тільки світські, а й теоцентричні картини світу стають все більше антропоцентричними. Увага здебільшого акцентується на необхідності активного
ставлення індивіда до соціального існування в усіх його
хронотопних проявах: до минулого, сучасного та майбутнього.
Систематично здійснюються спроби окреслити цінності життя сучасної людини, повернути їй надію, яка
була втрачена в процесі секуляризації культури. Одночасно, філософська критика культури та ідеології модерну обґрунтовує самостійну цінність культурно-історичної
активності особистості, яка протиставляється прогре128

систським та субстанційним підходам новоєвропейського модерну.
Методологічною та світоглядною основою такої трансформації розуміння місця історії в духовній культурі сьогодення є, так званий постмодерністський дискурс, що
категорично заперечує моделі пояснення розвитку соціуму, в основі яких лежить принцип історизму, єдності історичного і логічного. При цьому історизм визначається
як уособлення зв’язку між минулим і майбутнім, детермінованості суспільно-історичних явищ, закономірності
плину історичних подій. Проблеми виявлення основ людської культури та історії, тенденцій культурно-історичних
змін, культурно-історична самоідентифікація людини,
групи, народу, в зв’язку з поширенням тези про «вичерпаність та кризу проекту Модерну» (Ж.-Ф. Ліотар) загос
трено усвідомлюються у зв’язку з розумінням втрати
суб’єктом сенсу людського існування в історичному бутті.
Рефлексія над зазначеним усвідомленням з необхідністю
виявляє, що модернізаційні тенденції в переосмисленні
смислоісторичної проблематики заперечують позитивний сенс важливого для суспільного буття поняття «історична відповідальність» людини, групи, партії тощо.
Без аргументованого використання позитивного смислу
зазначеного поняття, індивідуальне та групове суспільне
життя стає аморалістичним, обґрунтовано девіантним.
За таких культурно-духовних обставин суїцид постає як
єдина морально виправдана дія індивіда, що визначається максимою: «твариною бути не бажаю, а для людського
існування умов не маю».
За допомогою довільної аналого-метафори змальований стан розгляду історії крізь «особистий обрій людини», яка виявляє втрату джерела культури
для формування сенсу персонального існування
особистості в сучасному світі, можна визначити
терміном «неософістика». Слідуючи за смислом запропонованого терміну та продовжуючи встановлювати історичні аналогії, можна уявити обґрунто129

ваність позиції особистої жертовності як єдиного
засобу протистояння культурі тотального софізму
(неософістика). За безпосередню аналогію в даному випадку можна визнати постать Сократа, який
власною самопожертвою практично зупинив самозакоханість античної софістики, перетворивши
слово «софістика» в термін, яким почали визначати різновид шахрайства, а не мудрості. Так само
і за версією Чингіза Айтматова, розкритою в романі «Плаха», особиста жертовність Ісуса Христа та
сучасної невлаштованої молодої людини постають
як реально-практична та єдино-можлива морально
виправдана поведінка.
Свідомість виявляє індивіду, що короткочасна людська
буттєвість вписується в продовжуваний процес зміни одних людей іншими. Здобуте попередниками впливає на
життя сучасників і наповнює змістом життя індивіда,
а залишене ним є, в свою чергу, спадком його нащадків.
Минуле і майбутнє осягаються невідстороненою свідомістю сьогодення. Тим самим історія для індивіда стає предметом його думок, які в розвинутій формі здійснюються
за двома основними схемами: колоподібного повторення
подій та безперервного прогресивного поступу.
Відомо, що вже серед античних мислителів обидві
форми були вирізнені конкретними висловлюваннями.
Перша, в найбільш чіткому вигляді, крім висловлювань
Полібія та Синь Цяня, відома як вчення Геракліта Ефеського про вічний вогонь, з якого все виникає, в який все
перетвориться. А друга – завдяки впровадженню поняття «прогрес». Термін «прогрес» ми знаходимо у праці Тіта
Лукреція Кара «Про природу речей», який дає визначення – ««прогресум» є рух вперед поступовий». У цій роботі
висловлюється ідея, що всі досягнення людини покликані
до життя допитливою думкою та потребами смертних, і
все йде шляхом вдосконалення.
В подальшому ці два підходи знайшли своїх відомих
прибічників. Зокрема, ідею коловороту підтримали іта130

лійський мислитель ХVІІ–ХVІІІ століття Дж. Віко (створив оригінальну теорію історичного круговороту – про
циклічність розвитку всіх націй, що складається з трьох
епох: божественної, героїчної і людської), французький
філософ та письменник ХVІІІ століття Шарль Монтеск’є,
французькі історики ХІХ століття – Франсуа Гізо, Огюстен Тьєрі, німецький філософ і культуролог XX століття
Освальд Шпенглер, англійський історик Арнольд Тойнбі
та інші.
Ідеї прогресу висловлювали представники епохи Просвітництва французькі письменник, філософ, історик
Вольтер (справжнє ім’я та прізвище Марі Франсуа Аруе
(Arouet)), науковець Анн Тюгро, математик, економіст,
публіцист і філософ Марі Жан Антуан Нікола Кондорсе,
письменник, мислитель, композитор Жан-Жак Руссо, філософи Поль Анрі Гольбах та Клод-Адріан Гельвецій.
У XVII столітті, завдячуючи філософії Р. Декарта, поширилася думка, яка визначала розум та раціональність джерелом пізнання та освоєння людиною природи. Ця ідея акумулювалася в понятті
«Homo sapiens», за допомогою якого і сьогодні людина самовизначає себе.
Однак, вже в XVII столітті Жаком Боссюе висловлювалося заперечення ролі раціонального начала в історії на підставі думки: «Бог керує світовою історією, переслідуючи власну мету, а людству
при цьому залишається лише хвилюватися». Тим
самим пропонувалась ідея незалежної від свідомості людини зовнішньої сили, яка визначає плинність
історичних подій.
Новоісторичні події виявили безпосередню залежність
суспільного життя від наукового та технічного прогресу, що свідчило про відповідність ідеї фундаментального
значення розвитку інтелекту для прогресивного поступу
реальним історичним процесам. Ця обставина відображена в творчості найбільш послідовного прогресиста Нового часу, французького філософа Н. Кондорсе, який ви131

словив її в теоретично обґрунтованій формі в своїй праці
«Ескіз історичної картини прогресу людського розуму»
(1795).
На основі ідеї прогресу людського розуму як джерела
прогресивних історичних змін суспільного буття відбувалося обґрунтування думки, що знання історії як процесу прогресивної зміни суспільства на підставі розумових
зрушень індивідів, саме для цих розумових зрушень, розуму та свідомості має фундаментальне функціональне
значення. Якщо людина розуміє та свідомо ставиться до
здійснюваних нею раціонально визначених історичних
зрушень, тоді вона стає довершеною першопричиною історичних подій. Відповідно, історична свідомість людини
має розумітися як така, що функціонально визначає відношення людини до соціуму, політичної діяльності, існує
в тих чи інших формах світогляду. Іншими словами, історична свідомість дозволяє суб’єкту історичного поступу
стати самодостатнім та відповідальним, здатним згідно
зі своїм раціональним волевиявленням самозмінюватися,
а не бути запрограмованою діючою машиною.
У випадку відсутності історичної свідомості у людини
як суб’єкта історичного прогресу ми отримуємо джерело
історичної активності, яке не здатне змінювати напрямок своїх дій. Воно (джерело) має властивості машини,
програму дій якої мають програмувати зовнішні стосовно цієї машини сили. Тільки в тому випадку, якщо свідоме відношення до історії є невід’ємною складовою світогляду, політичної волі, соціального існування, тоді може
йти мова про людиномірну спрямованість та смислонаповненість історії.
Одночасно слід звернути увагу на такі методологічні
міркування. Органічне нееклектизоване поєднання різних концептів, концепцій, теоретичних моделей та понять, як було виявлено в методологічних студіях філософів ХХ століття, має здійснюватися на основі так званої тези Куайна–Дюгема. Остання була сформульована
французьким методологом П. Дюгемом для розв’язання
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теоретичних проблем, пов’язаних з математизацією тео
ретичної фізики. Куайн поширив значення тези Дюгема
на теорію взагалі, як різновид знання. Дюгемівське формулювання тези було таким: «фізична теорія має системний характер, а її окремі положення отримують значення
тільки в контексті теорії». За умови дотримання зазначеного положення ми повинні визнавати, що емпіричній
перевірці підлягають не ізольовані положення, а система
знання в цілому.
Отже, згідно з даною тезою, всупереч тезам емпіристів
ХІХ та ХХ ст., система наукового знання не верифікується,
тобто не поділяється на окремі самодостатні положення,
які вже не є складовими системи як цілого та які потім
незалежно одне від одного перевіряються співставленням
із фактами. Цілісність системи знання зумовлює наступну обставину: у разі встановлення невідповідності між
передбаченнями теорії та фактами неможливо визначити яка саме частина системи (теоретична модель або конкретна гіпотеза) є помилковою.
Ідея ізольованої перевірки гіпотез має своїм першопочатком iндуктивiстську методологічну настанову, яка
була сформульована неопозитивістами (М. Шлік, Р. Карнап, Г. Рейхенбах та ін.). Вона вимагає визнавати наукове формулювання законів буття наслідком узагальнення
фактів. Аналіз Куайном («Дві догми емпіризму») визначень, якими представники «Віденського кола» розмежо
вували аналітичні та синтетичні судження, виявив, що
критерій вирізнення є прагматистським. Після появи детального логіко-математичного обґрунтування Куайном
тези Дюгема, значним колом філософів та істориків визнавалася ідея неможливості безпосереднього виведення
визначень законів буття з процедури узагальнення фактів, тобто – одиничних суджень. Тим самим, відбулося
визнання правильності зауважень Дюгема, який попереджав, що узагальнений висновок в індуктивному умовиводі, при спробі поширити значення висновку на всі
емпіричні ситуації, виявляє позалогічність підстави ви133

сновку. Іншими словами, як засіб узагальнення фактів,
логічно-правильне індуктивне доведення неможливе.
Взагалі-то, розглядаючи питання зв’язку системи, наприклад, гуманітарного знання і фактуальних даних, слід
враховувати наступні методологічні та гносеологічні міркування. Використовуючи вислів: «чуттєво даний предмет», яким визначають більшу частину фактів, здебільшого не звертають увагу на наявність у предметів множини властивостей, які, як вважають філософи, не можуть
бути визначеними повністю, оскільки досвід вивчення
емпірично даного завжди обмежений часом вивчення.
Виявлення властивості здійснюється в процесі взаємодії
одного чуттєво даного предмета з іншим. Також відомо,
що довільність вибору властивостей, на які звертається
увага при їх визначенні, стає джерелом еклектичних уявлень. Вони нагадують звалище різноманітних речей, серед яких дуже важко знайти потрібну.
Досвід свідчить, що один і той самий емпірично даний
предмет може взаємодіяти з різними речами, виявляючи
різні властивості. Також, часто практично використовують чуттєво не дані властивості речей, не маючи ніякого уявлення про конкретні форми їх існування. Однак,
такі речі, не зважаючи на незнання реально присутніх
та чуттєво не наочних властивостей, що практично використовуються, впізнаються людьми як потрібні їм для
справи за допомогою ознак, тобто без емпіричної перевірки наявності потрібної властивості. Властивості, що
чуттєво не дані, можуть бути пов’язаними з чуттєво даними – ознаками. Ознаки є підставою для використання певних предметів у цілеспрямованій діяльності без
актуального проведення емпіричної перевірки наявності потрібної (чуттєво не даної) властивості. Ототожнення
ознак і властивостей, що практично використовуються
у предметних взаємодіях, є джерелом помилок та ілюзій.
Ознака і чуттєво не дана властивість подекуди мають
опосередкований зв’язок, що виявляє себе у випадках,
коли наявність ознаки не супроводжується наявністю
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потрібної властивості. Та не зважаючи на цю обставину в
практиці зручніше керуватися ознаками, ніж достеменним знанням властивості, оскільки останнє часто передбачає складні процедури емпіричних перевірок.
Неодноразове дослідження речей супроводжується
виокремленням із множини зовнішньо даних ознак такої сукупності, яка стало пов’язана з необхідною і достатньою множиною практично потрібних властивостей та
«сигналізує» про їх наявність. Тим самим, наявність практично потрібних властивостей, що виявляють себе тільки
у реальній взаємодії речей, може бути встановлена без
актуального здійснення емпіричної перевірки практично потрібної взаємодії речей; тобто на основі здійснення
процедури порівняння ознак.
У процесі порівняння аналітично виокремлюються оз
наки, наявність яких свідчить про можливу присутність
практично важливих властивостей, які безпосереднім чи
ном не виявляються чуттєво.
Наша увага до вирізнення ознак речей, як властивостей (чуттєво даних людині) від пов’язаних з ними практично застосовуваних у предметних взаємодіях властивостей (чуттєво не даних), пояснюється тією обставиною,
що традиційне трактування процедури порівняння не
враховує наявність наперед установленого відношення,
яке змістовно визначає дану процедуру.
Тим самим, не враховується, що така діяльність може
розглядатися як форма прагматичного впровадження
принципів. Синтетично введений принцип так само, як
і певне знання попередньо вивченого, використовується
для спрямування діяльності, що обов’язково має супроводжуватися встановленням відношення між певною множиною ознак та практично важливих властивостей.
Порівняння, як здійснювана згідно з певним упровадженим принципом процедура, виявляє здатність людини
формувати різні уявлення, зокрема: «властивість» і «предмет». Розмежування властивості і предмета здійснюється за допомогою ототожнення «предмета» з ознаками, а
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«властивостей» з чуттєво не даним. Хоча і в першому, і в
другому випадку уявляються лише властивості: одні – чуттєво дані безпосереднім чином, другі – опосередкованим,
за допомогою цілеспрямовано здійснюваних взаємодій.
Отже, уявлення про одну сукупність властивостей репрезентується як чуттєво наочний образ, а про другу – як
образ властивостей, що мають бути притаманні даному
предмету, хоча чуттєво вони можуть бути не наочними.
Ця друга сукупність властивостей здебільшого репрезентується через уявлення про функціональні можливості.
Тому дві наочно різні речі можуть розглядатися як носії
тотожних, наочно не даних властивостей.
Слід зазначити, що наведене розмежування уявлень
про властивості історично є наслідком довготривалого
процесу пізнання. Це засвідчують гносеологічні дослідження процесу технологічного застосування наукового
знання, які виявили, що так званий науково-технічний
прогрес невід’ємною умовою свого буття має розумове
розмежування уявлень про ознаки і функціональні можливості предмета. Тим самим, отримуємо для визначення
усвідомлених функцій історичної свідомості дуже важливий висновок: без наявності вищезазначеного розумового, раціонально визначеного, свідомо здійснюваного людиною розмежування, реальність існувати не може.
Аналітично виокремлюючи ознаки за допомогою дотримання упровадженого наперед принципу (синтетичне міркування), встановлюють родо-видові відмінності
(аналітичне міркування). У даному випадку треба врахо
вувати, що основою родо-видових класифікацій є відтво
рюваність певних властивостей, так звана сталість. Отже,
за таких умов, принцип є самототожною підставою для
визначення наявності відмінностей у відтворюваних взає
модіях і уявленнях про них.
Виокремлення явищ одного роду з множини різнорід
них, що мають місце в об’єктивно існуючих взаємодіях,
пов’язують з вирішенням питання про відмінність уявлення предмета пізнання від об’єкта. Тобто, як вище було
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зазначено, вважається встановленим фактом, що одна і
та сама річ має множину властивостей, які виявляють
себе в різних взаємодіях. Таким чином, теоретично можлива множина різних властивостей відповідає обсягу поняття «взаємодія зі світом». Тим самим визнається наявність існування нескінченої кількості різноманітних
властивостей (взаємодій) однієї речі.
Також відомо, що одна і та сама річ (за нашим визначенням: «нескінчена різноманітність властивостей») може
бути об’єктом вивчення різних наук: історії, математики,
статистики та інших. Але кожна окрема наука вивчає не
«просто річ» (об’єкт) і не всі її можливі взаємодії зі світом,
а лише певну сукупність властивостей, яку вона визнає
предметом своїх студій. Тим самим недостатньо вказувати на реально існуючий об’єкт (річ, подію, процес) як
на предмет дослідження, оскільки таке вказування не
виявляє ті аспекти в цьому об’єкті, що вивчається певною наукою.
Аналізуючи даний факт, можна зробити висновок,
що означення реально існуючого об’єкта як предмета вивчення залишає суб’єкта у дезорганізуючому відношенні
невизначеності, оскільки об’єктивне існування передбачає наявність тотальності взаємодій зі світом; тобто, існування безлічі різноманітних властивостей у об’єкта, які,
з відомих причин, не можуть бути визначеними у всій
повноті. Тим самим, вказування і визначення є змістовно різними діями.
Отже, вивчення в межах тієї чи іншої науки певної
сукупності властивостей об’єктивно існуючого має місце за умови наявності процесу виокремлення явищ з нескінченно можливої множини, що здійснюється у формі
аналітичного розмежування властивостей за допомогою
дотримання принципу.
Принцип є підставою забезпечення відтворення наперед передбачуваних наслідків об’єктивно здійснюваних
взаємодій. Підставою для обґрунтування експериментів
в гуманітарних науках є специфічні особливості пред137

мета дослідження. Врахування специфіки гуманітарної
науки стає засобом встановлення принципу – начала аргументованого пізнання.
Оскільки логіка та методологія здатні обґрунтувати
лише науковість своїх власних критеріїв (якщо ми порушуємо ці критерії, тоді ми не маємо права їх використовувати) слід визнати, що зазначена проблема не має суто
логіко-методологічного вирішення.
Але дана обставина не повинна розглядатися як підстава для виголошення гуманітарних наук «ненауковими». У межах методологічного конвенціоналізму можна
знайти досить переконливе обґрунтування, що між емпіричними даними i теоріями зв’язок не завжди є безпосереднім, а існує залежність від процесу «переходу» бази
емпіричних даних у мову символів групи гіпотез, які мають свою окрему систему принципів та методологічних
уявлень. Тим самим конвенціоналісти обґрунтовують неможливість відокремлення кожної з гіпотез від інших положень цілісної системи знання. Факти, у зв’язку з цим,
розглядаються як «навантажені» змістом, який має в цілому теоретична система.
Цікавим у даному контексті є зауваження згаданого вище американського філософа Куайна, який
зазначав, що немає наукових положень, які повністю незалежні від досвіду1. Іншими словами, жодна
з наукових систем знання, теорій, гіпотез не має
iмунiтету щодо її перевірки на відповідність фактам. Однак, така перевірка здатна лише коригувати систему через її окремі положення, отже – бути
процедурою збереження цілісної системи знання, а
не спростування. Перевiрцi та спростуванню в нау
ці підлягає система взаємопов’язаних положень, а
не окремі її фрагменти цілого: речення чи гіпотези.
Від цього залежить стiйкiсть теоретичних систем
1
Боррадори Д. Американский философ беседует с Куайном, Дэ
видсоном, Патнэмом, Нозиком, Данто, Рорти, Кэйвлом, МакИнтайром,
Куном. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. – С. 35–50.
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при зіткненні з суперечливими даними досвіду та
здатність теорії до самокорекцiї на ґрунті конвенції науковців.
Оскільки конвенцiонально прийнята система знан
ня лише встановлює можливу варіацію теоретичної єдності предмету, властивості, відношення та положення,
можна визнати, що вона безпосередньо не змінює смислу емпіричних даних (фактів). Ми маємо справу лише з
iнструментально різними класифiкацiями, які можемо
поділяти на зручні/незручні, вдалі/невдалі.
Наприклад, вирішуючи питання «як створювати різні
істинні теорії щодо одного й того самого об’єкта?», виявляють, що методи формування системи наукового знання
можуть виконувати інструментальну функцію, оскільки
адекватність системи знання і властивостей об’єктивної
дійсності, як це доводиться в сучасних методологічних
працях, забезпечується не методологією, а дотриманням
епістемологічних принципів.
Гносеологічна істинність (відповідність знання об’єк
тивній дійсності) має бути чинником, що опосередковує
науковість щодо теоретико-методологічної та логічної істинності.
Якщо визнати, що критерії науковості не використовуються в соціальних науках, тоді вище описана модель
процедури порівняння може розглядатися як логікометодологічна складова формування принципів, реалізацією яких є об’єктивно здійснюваний процес наукового
пізнання певної реальності (у нашому випадку – історична зміна суспільного буття).
Таким чином, логічна та методологічна складові нау
кової пізнавальної діяльності є обов’язковою умовою
формування принципів, реалізація яких здійснюється
під час експериментів з урахуванням наявності експери
ментального впливу як наслідку безперервного аналізу
конкретної дослідницької ситуації та відповідної корекції
в процесі проведення дослідження на підставі епістемологічних міркувань.
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2. Історична пам’ять як функція історичної свідомості:
проблеми збереження та відтворення
Оскільки історія визначає той досвід, який людина
вже набула, її можна розглядати як перевірене джерело
саморозуміння людиною виправданості, вагомості, унікальності своєї життєдіяльності. Тим самим питання про
змістовне визначення поняття «історична пам’ять» безпосередньо стосується вирішення проблем формування та
збереження історичної свідомості молоді.
Студентська молодь завжди оцінює суспільство і його
розвиток очима свого покоління, а суспільство сприймає
кожного студента як представника певного покоління,
досвід якого є унікальним як за природою (формою), так
і за змістом. Він набувається і збагачується в межах певного конкретно-історичного періоду. Водночас його точне копіювання і відтворення наступними поколіннями
неможливе, оскільки змінюються умови, обсяги і форми
діяльності нащадків. Крім того, прискорення ритму життя, поширення раціоналізму і прагматизму посилюють
критичне ставлення до минулого, збільшують дистанцію
у розходженнях між поколіннями.
Але у зміні поколінь слід вбачати й позитивний аспект.
Головне, що забезпечує зміна поколінь, – це спадкоємність у суспільному розвитку, відтворення його соціальної
і вікової структури, без чого не буває ані прогресу людини, ані прогресу соціуму. Поняття «покоління» характеризує соціально-демографічну неоднорідність суспільства,
форму зв’язку всередині певної спільності людей і між їхніми різними віковими категоріями. Воно виражає відомий конкретно-історичний період у розвитку суспільства
тривалістю приблизно в тридцять років, вказує на певний вік і, одночасно, на відповідну цьому віку спільність
людей, якій притаманна специфічна внутрішня єдність.
Ця єдність забезпечується завдяки тривалим віковим, соціальним, психологічним зв’язкам і загальним світоглядним орієнтирам. Вона також ґрунтується на історичній
140

пам’яті як актуальному досвіді минулого. Завдяки одухотворенню такого досвіду утворюється внутрішній історичний зв’язок між минулим і сучасним.
Отже, в духовному світі сучасної студентської молоді історична свідомість проявляється через особливий
структурний компонент – історичну пам’ять. Остання є
особливим чином сфокусованою свідомістю, яка відображає особливу значущість і актуальність інформації про
минуле в його тісному зв’язку з теперішнім і майбутнім.
М. Бердяєв писав, що історична пам’ять є великим проявом духу вічності у нашій тимчасовості.
Вона підтримує історичний зв’язок часів, будучи
основою історії. Все історичне знання – це пригадування торжества пам’яті над духом тління. Історичний процес має подвійну природу, оскільки, з
одного боку – зберігає, пов’язує минуле і майбутнє, з іншого – знищує, розриває зв’язок з минулим.
Одночасно він має природу консервативну та революційну. Лише взаємодія цих начал створює історію1.
Історична пам’ять є не тільки актуалізованою, але й
водночас вибірковою: вона нерідко акцентує увагу на
окремих історичних подіях, ігноруючи інші. Актуалізація
і вибірковість історичної пам’яті насамперед пов’язані
зі значущістю історичного знання й історичного досвіду
для сучасності, для подій і процесів, що відбуваються тепер, та можливого їх впливу на майбутнє. У цій ситуації
історична пам’ять часто персоніфікується. А через оцінку
діяльності конкретних історичних особистостей формуються враження, судження, думки про те, що ж саме зараз виявляється особливою цінністю для історичної свідомості і поведінки індивіда. Крім того, незважаючи на
певну неповноту, історичній пам’яті притаманна особливість утримувати у свідомості людей основні історичні
події минулого аж до перетворення історичного знання в
Бердяев Н.А. Смысл истории; Новое средневековье. – М.: Канон+,
2002. – С. 75–76.
1
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різні форми світоглядного сприйняття минулого досвіду,
його фіксації в легендах, казках, переказах. Зрештою,
для історичної пам’яті характерна й така особливість, як
гіперболізація, перебільшення окремих моментів історичного минулого в свідомості людей, адже вона практично
не може претендувати на пряме, системне відображення. Історична пам’ять, скоріше, виражає непряме сприйняття і таку саму оцінку минулих подій.
На думку С. Аверінцева, сучасний ультранаціоналізм перебуває в парадоксальній згоді з сучасним
ультралібералізмом та ультраглобалізмом: якщо для
останніх історична пам’ять є перешкодою для перевиховання людства, спрямованого на якнайшвидше стирання всіх національно-культурних ідентичностей і, так би мовити, «диснейлендизацію», то
сьогоднішній шовінізм хоче творити свої міфи, вже
не пристосовуючи їх, як це робилося учора, хоча б
до зовнішніх деталей історичних даних, але в обстановці повного і відвертого «бєспрєдєла»...»1.
Впродовж багатовікової історії український народ не
завжди віддавав належне власній історичній пам’яті.
Тому навіть за роки незалежності України багато чого
втрачено. Як підкреслює П. Толочко, «відкинувши надбання радянських часів, зокрема Закон про охорону
історично-культурних пам’яток, іншого ми не могли видати, а пам’ятки наші руйнувалися, нищилися, занепадали, і практично ні до кого було звернутися за допомогою, бо всі переймалися, а інколи робили вигляд, що
переймаються, «глобальними» проблемами. Все інше стало вважатися другорядним, а тим часом у цьому Молосі
перемелювалися і цінності, які можна було врятувати...
Проблема збереження та розвитку цінностей і традицій
у багатонаціональному українському суспільстві сьогодні нарешті набула практичного спрямування. У нас є за1
Аверінцев С. Деякі проблеми передавання культурної та ві
ронавчальної традиції в сучасних умовах /День. – 2002. – №198.
– 30 жовтня.
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кон, який допоможе нам вирішити цілу низку проблем
практичної охорони народних історико-культурних цінностей. Інша проблема – питання збереження моральних
цінностей... Це проблема... надзвичайної ваги – проблема
спадкоємності поколінь і ставлення до своєї історичної
пам’яті»1. Тому у ставленні до наявної історичної спадщини повинна переважати толерантність, розуміння необхідності її збереження і примноження.
Історична пам’ять може бути як суспільною, так і
особистісною. Уявлення про національних героїв, талановитих людей та результати їх діяльності зберігаються в
сукупній історичній пам’яті суспільства. Студенти набувають таких знань з підручників, наукової та художньої
літератури. Водночас пам’ять про мільйони пересічних
громадян зберігається в пам’яті їх рідних, друзів, знайомих. Ці мільйони цеглинок у фундаменті нашої історичної пам’яті, безіменні працівники і свідки, без яких
немислима власне Історія і, що надзвичайно важливо,
наша причетність до неї. Людина не може повною мірою
відчути себе громадянином країни, якщо вона не тільки
не знає найважливіших подій, віх її історії, але й родовід
своєї сім’ї, історію свого міста, села, свого краю, в якому
вона народилась або живе.
На жаль, за часи радянської влади в українців майже
повністю було вихолощено ідею про власне генеалогічне
дерево. Тому переважна більшість з нас знає про своє коріння не далі третього покоління. Серед причин слабкого знання історії своєї сім’ї – індиферентне ставлення в
родині до цього питання, ситуація відсутності тих, хто
міг і хотів би про це розповісти та інші. Така зневага особистої причетності до історії, до власного коріння відображена в тому, що молодь не знає навіть історію походження свого прізвища.
1
Толочко П.П. Проблеми збереження та розвитку цінностей і тра
дицій у багатонаціональному українському суспільстві // Духовний
зв’язок поколінь на зламі тисячоріч (Матеріали «круглого столу»,
28 листопада 2000 р.). – Харків, 2001. – C.11.
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На тлі низького рівня історичної пам’яті українців досить показовим є їх значний потяг до історичного знання.
Інтерес до нього продиктований бажанням знати правду
про минуле, прагненням розширити світогляд, потребою
зрозуміти і пізнати коріння свого народу, бажанням знати уроки історії, враховувати досвід попередніх поколінь,
прагненням знайти в історії відповіді на злободенні питання.
Актуальність дослідження проблем збереження історичної пам’яті визначається тим, що методологічні новації в сучасній філософській та історичній думці, зокрема
в дослідженнях реалій суспільного буття, стають основою
для вирішення фундаментальних проблем суспільних,
таких як розв’язання соціально-політичних конфліктів,
здобуття та розподіл влади, самореалізацію, легітимізацію власного розуміння буття. Зазначені проблеми в
філософії історії безпосередньо пов’язані з теоретичним
моделюванням історичних процесів як іманентних закономірностей сучасного суспільства.
Найбільш обґрунтованим та поміркованим розумінням історичного процесу, як єдності перервного та неперервного, тобто як еволюційного процесу, що уривається
революційними змінами, є теоретична модель переходів
від одних форм суспільного життя, які з часом зникають,
до інших, принципово нових. Самі періоди таких якісних
змін в історії досить часто люди сприймають як історичні
катастрофи, бо «раптово» руйнується та зникає усе те, до
чого вони звикли.
Історія неодноразово демонструвала зіставлення двох
загальних принципів, що лежали в основі учень про мистецтво розуміти та використовувати досвід минулих поколінь. Один з них вимагає розглядати соціальні процеси
як наслідок дії загальних законів суспільного буття. Наприклад: «буття визначає свідомість» (К. Маркс). Другий
визначає в історичних процесах специфічні (іманентні)
закономірності, які неможливо звести до загальних законів буття.
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Представники соціально-історичних вчень, які дотримуються другого принципу виявили методологічну суперечність при спробі підвести історичне існування під
загальні визначення буття, тобто вчення про єдність законів буття природи, суспільства, думки апріорно передбачає підведення закономірностей соціально-історичних
процесів під універсальні закони існування. Однак, за
такого підходу може відбутися абстрагування від іманентних властивостей соціального. Тим самим історична
практика розглядається як один із феноменів суспільного буття, що не відрізняється від інших. Зазначена супе
речність виявляє проблему відсутності коректного визначення предмета та об’єкта історичної теорії.
Слід визнати, що основним предметом історичного
дослідження є історичні факти. Маємо визнати, що історичний факт для людського самоусвідомлення та свідомого орієнтування у процесах та явищах власного життя
є головним джерелом об’єктивності. Йдеться про сприйняття дійсності як реальності, що існує незалежно від довільної «гри суб’єктивного духу».
Це визнання спирається на запропоновану Геґелем у його «Філософії історії» ідею про довільну «гру су
б’єктивного духу», якому в системі гегелівської філософії протиставлявся «об’єктивний дух». Протиставлення
«суб’єктивного духу» та «об’єктивного духу» переконує в
тому, що реальність може розглядатися як випадковий
збіг певних обставин і як наслідок здійснення суб’єктом
такої послідовності дій, що може бути присутня у реальності в формі її об’єктивної необхідності.
Усвідомлення, що історію навряд чи можна сприймати
як сукупність надійно встановлених фактів, стало джерелом відомої тези Бенедетто Кроче про те, що «історія є
лише сучасна історія», тобто, історія – це лише сучасна
політика, обернена до минулого. Наведена теза Б. Кроче
може мати не тільки загальноприйняте суб’єктивне тлумачення. Якщо ми вийдемо за межі відношення до минулого як до форми суб’єктивного існування та почнемо
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розглядати минуле як реалізований та проявлений досвід
людства, навіть тоді у випадку визнання історії видом
сучасної політики, що повернута до минулого, ми починаємо відноситися до досвіду минулого як до об’єктивно
існуючого чинника сучасної діяльності. Тим самим, фіксований пам’яттю досвід є чинником сучасного буття.
Саме за допомогою історичної пам’яті люди починають
замислюватися над сенсом свого існування, відкривати
для себе джерело власного саморозуміння, формулювати визначення про об’єктивну виправданість, вагомість
своєї життєдіяльності.
Формулюючи абстрактно теоретичне уявлення про
структурні складові історичної пам’яті, без наявності яких неможливе існування досвіду, ми повинні виділити усвідомлений досвід взаємодії з довкіллям і досвід
самозміни власної саморганізації. Відповідно, історична
пам’ять змістовно структурується на пам’ять взаємодії з
довкіллям та пам’ять зміни суспільної організації.
Слід звернути увагу, що переважна більшість істориків вивчає досвід зміни суспільної організації. Прикладом цього слугує загальнопоширена ідея суспільного прогресу, яка має давню історію. Її образ простежується у
стародавніх Китаї, Індії, Єгипті, Греції та інших суспільствах.
У середньовіччі прогресом визнавали духовне вдосконалення людини, що прагнула досягти Царства Небесного. Мислителі Відродження і Нового часу акцентують увагу на розумності людини, її здатності розвивати
свої таланти. В епоху Просвітництва суспільний прогрес
пов’язувався з розвитком освіти – вдосконаленням розуму людини, поглибленням її обізнаності.
У відрефлексованій осмисленій формі цю ідею в ХІХ сто
літті висловили засновники позитивізму. Дж.С. Мілль і
О. Конт, обравши суспільство предметом емпірико-нау
кового аналізу, дослідили, що історичні зміни суспільства
демонструють явище вдосконалення його впорядкованості й організованості.
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Автор однієї з найбільш детально розроблених теорій
історичного розвитку Геґель взагалі не визнавав історичної зміни природи, яка за умов прийняття запропонованого структурного поділу історичної пам’яті повинна стати важливою її часткою. В досвіді взаємодії з природною
реальністю зміна самої реальності, як зміна предмету діяльності, обов’язково повинна враховуватися. Ігнорування даної обставини виявляє себе у так званих глобальних екологічних проблемах, що були усвідомлені в другій половині двадцятого століття як проблеми в системі
«суспільство-природа».
Спроба К. Маркса виголосити «історію» єдиною наукою була зорієнтована на подолання загальноприйнятого
абстрагування від досвіду взаємодії з довкіллям. Однак,
як відомо, у своїх подальших теоретичних та практичних
студіях марксизм зосередився виключно на проблемах
суспільної організації.
Слід враховувати, що історико-науковий опис завжди
є реконструкцією, мета якої – адекватне відображення
реальності історичного минулого, про що свідчить, зокрема, Р.Дж. Колінґвуд. Тим самим, без звернення до природознавства неможливо розглянути питання про малодосліджений аспект історичної пам’яті – досвід взаємодії
з довкіллям.
Мартін Гайдеґер запропонував визначати науку як
теорію дійсного, яку маємо визнавати конструкцією картини світу, тобто філософською у своїх засадах, оскільки вона є сукупністю схематичних уявлень відповідно до
вимог методу. Але не можна заперечити того, що, відмова науки від методологізму призведе до заперечення
нею власної сутності. Методологізм, будучи сутнісною
формою буття науки, розділяє ціле об’єктивної реальності на предметні частини, протиставляючи їх одну одній,
абстрагуючись від унікального, одиничного.
Методологічні настанови класичної науки призводять
до того, що реально світом починають правити абстракції, а людина з її повсякденними проблемами витісняєть147

ся на периферію свідомості. Вносячи смисл у Всесвіт,
ми його спрощуємо, маємо перед собою не наявну реальність, а власні уявлення про неї. Усвідомлення наявності
такого «спрощення уявлення про реальність» не стає на
заваді поширення наукової практики, оскільки останню
вважають виявленням властивостей соціального буття,
що існує за своїми власними надприродними законами.
Також ідея надприродності використовується як засадничий аргумент для відтворення соціального відношення до природи, як до передумови для розвитку ін
фраструктури соціуму.
Однак, у цьому другому випадку виявляє себе фундаментальна суперечність, що була обґрунтована київськими філософами М. Кисельовим і Ф. Канаком1, які дійшли
висновку, що перетворюючи світ, людина як соціальне
утворення (сукупність соціальних відносин), відчуває на
собі наслідки цього перетворення вже як природна істота. Тим самим осмислення самого факту абстрагування
від історичного досвіду взаємодії з довкіллям стає джерелом формування сучасного екологістичного досвіду, який
перетворюється на реальний чинник історичної пам’яті
сучасного людства.
Під впливом поширення історичного аналізу науки в
філософії аналітична орієнтація змінюється синтетич
ною. Пом’якшується дихотоміям понять «емпіричне-тео
ретичне», протиставлення теорій та фактів, контексту
відкриття i контексту обґрунтування. Замість різкого
протиставлення емпіричного знання як надійного, обґрунтованого, незмінного, теоретичному знанню як мінливому та самосуперечливому в основоположеннях, виникають концепції про взаємопроникнення емпіричного
i теоретичного. Загальним стає переконання щодо «теоретичної завантаженості» факту, що фіксація наукового факту можлива тільки за умови наявності вiдповiдної
теорії, котра детермінує факти. Тому факти, вiдкритi
Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття серед екологічних
реалій. – К.: Тандем, 2000. – 320 с.
1
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за допомогою однієї теорії, можуть за своїм значенням
вiдрiзнятися від фактів, встановлених за допомогою інших теорій. Обґрунтовується, що зміни теорій можуть
спричинювати зміни фактуального фундаменту наукових знань. Жорсткий демаркацiонiзм, який ґрунтувався
насамперед на теорії верифікації, замінюється тезою про
єдність наукового i ненаукового знання.
Загальні принципи в науці не є універсальними твердженнями, з яких дедуктивно виводяться особливі та
одиничні твердження. Загальні принципи (визначення
простору, часу, субстанції, закону та ін.) належать до специфічних положень не як аксіоми до виведених наслідків,
а як фундаментальні проблеми, через розгляд яких просуваються дослідження у певній сфері пізнання.
3. Історична свідомість та соціальне прогнозування
Не тільки молодь, а й усе людство хвилює майбутній
розвиток цивілізації. Яким би ми не уявляли майбутній
світ, за будь-якого песимістичного прогнозу завжди залишаються сподівання, що людство знайде засоби вирішення своїх проблем. Виключно важливим є те, що наші
уявлення майбутнього і очікування є не лише мріями. Як
свідчить світовий досвід ХХ століття, наші думки здатні
визначати майбутні події.
Зародки футурологічних концепцій можна знайти вже
з кінця доби пізнього Середньовіччя у працях Ш. Фур’є,
Сен-Симона, Р. Оуена. Певною мірою ідеї цих мислителів
визначили появу марксизму, який здійснив практичну
реалізацію «філософії майбутнього» у вигляді виникнення
пролетарських держав. Відтоді уявлення про майбутнє,
будівництво ідеального суспільного устрою, історичний
час і суспільний поступ, відіграють особливу роль в соціальній науці.
На противагу ідеї «комунізму» на основі соціального
аналізу виникають альтернативні концепції. Саме їх нау
кові розробки й отримали назву футурології, тобто нау
ки про майбутнє.
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Масове захоплення футурологією відбулося у
60–70-ті роки ХХ століття, коли розробки соціальнофілософських концепцій вийшли за межі філософії. Однією з перших організацій, яка запропонувала прикладні футурологічні дослідження був
«Римський клуб», створений у 1968 році. Згодом
було створено «Всесвітню федерацію досліджень
майбутнього», наукові центри при ООН, ЮНЕСКО,
університетах, банках і міжнародних концернах
тощо.
Так, у 1968 році колишній ректор Гудзонівського інституту Г. Кан спільно з А. Вінером опублікував працю
«Рік 2000», в якій вперше за головну ознаку майбутнього
суспільства було обрано статистичний показник «рівень
доходу на душу населення». Ця ознака стала критерієм
класифікації стадій суспільного поступу – передіндустріальної; перехідної; індустріальної; масового споживання;
постіндустріальної1.
Визначалося, що, окрім зростання доходу, майбутньому суспільству будуть притаманні соціальні мотиви
виробництва, зменшення ролі ринку, високий рівень інформованості суспільства, а у загальнолюдському плані –
зменшення відмінностей між народами.
Дещо схожою до наведеної є відома концепція
«технетронної ери» (від грець. – techne) З. Бжезін
ського2. Технетронне суспільство (в радянських
перекладах цей термін змінився на «технотронне»,
що не відповідає задуму автора – прим. В. В.) – це
суспільство, на формування культурних, психологічних, соціальних та економічних аспектів якого
впливають технології та електроніка, особливо в галузі комп’ютерної техніки та комунікацій. На думку вченого, провідну роль у майбутньому будуть
1
Kahn H. The Next 2000 Years. A Scenario for America and the World. – N.-Y.,1976.
– Р. 226.
2
Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостра
тегические императивы. – М.: Международные отношения, 2002. – 254 с.
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відігравати саме США, які першими під впливом
науково-технічної революції вступили в «технетронну еру», де визначальними є освіта, техніка і
передусім електроніка.
Згідно з такими поглядами, економічна система «технетронного суспільства» визначається наявністю трьох
основних соціально-економічних секторів:
1) технетронний, в якому зосереджені нові галузі виробництва, засоби масової інформації, сфера науки;
2) індустріальний, з традиційними галузями виробництва, робітники яких є добре матеріально забезпеченими;
3) доіндустріальний, в якому робітники мають низьку
кваліфікацію, низькі доходи.
Визначальними рисами «технетронного суспільства»
є розширення сфери послуг, акцент на розвитку індивідуальних здібностей кожної людини, доступність освіти,
підкорення науки моральним цінностям, ліквідація «персоніфікації» економічної влади, тобто втрата власником
капіталу позицій в управлінні виробництвом. Управління
стає виключно фаховою, а не майновою сферою. Сферу
управління буде забезпечувати «еліта технетронного суспільства», тобто вчені та організатори виробництва.
Важливе значення, також, має розробка професора
Гарвардського університету Д. Белла, який у праці «Прихід постіндустріального суспільства» оприлюднив однойменну концепцію. На його думку, перехід до «пост
індустріального суспільства» зумовлюється не стільки
матеріальними факторами, скільки соціальними інститутами. За основу аналізу суспільства Белл обрав схему «осі
виробництва і типів використання знань». При цьому у
«постіндустріальному суспільстві» настає панування «меритократії» – нової еліти, яка складається з обдарованих
осіб з усіх соціальних верств і панує на лише у виробництві, а й у політиці.
Можливості подолання кризових явищ індустріального суспільства, яке переходить в нову стадію історично151

го розвитку, стадію технологічної цивілізації висловив в
своїй концепції Е. Тоффлер. «Суперіндустріальна революція» створить «абсолютно нове суспільство», позбавивши
народ від голоду та хвороб, створить можливості для самореалізації кожної людини, започаткує моралізацію усіх
сфер суспільного життя. Корінні зміни відбудуться у сімейних і міжнародних відносинах, покращиться система
освіти й виховання. Вчений наголошував на неминучості
«революції влади», тобто зміни в управлінні державами, бо
саме влада, на його думку, є рушійною силою соціальних
змін. Багато уваги Е. Тоффлер приділив інформатизації
суспільства, провідній ролі інформаційних технологій.
З його погляду, сьогодні знання, інформаційна революція
загрожують фінансовій владі більше, ніж профспілки. Той,
хто контролюватиме знання, контролюватиме владу.
Французький економіст Ж. Фураст’є зазначив, що сучасна футурологія опікується саме проблемою відчуження
людини. Він вважає достатньо обґрунтованою думку, що
НТР повинна зняти проблему класової боротьби і забезпечити технологічне вирішення наявних соціальних проблем через створенню «суспільства споживання», в якому
переважатиме сфера послуг. Ті самі ідеї ми зустрічаємо в
загальновідомій концепції «інформаційного суспільства»,
прихильники якої наголошують на радикальних змінах у
суспільстві, що викликані сучасною інформаційною революцією.
За даними соціологічного опитування, україн
ці – доволі консервативний народ. 39% респонден
тів виступають за пріоритетність розвитку про
мисловості, 33,2% – за розвиток сільського господарства. Розвиток високих технологій підтримують лише 4,5% респондентів. Звідси і показник:
68,6% українців не користуються Інтернетом. Проте 77% респондентів мають мобільні телефони1.
1
Бондаренко К. Проект країни [Електронний ресурс] /Українська
правда. – 01.04.2009. – Режим доступу: http://t-r.dp.ua/novosti-ianalitika/proekt-krayini.html
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Усвідомлення цього вимагає передбачення відповідних умов функціонування системи освіти, її змісту й
форм, які гарантували б людині здобуття високого професіоналізму й інтелекту. На практиці це означає підготовку, яка забезпечує ефективну взаємодію індивіда з
суспільством, політичними і державними структурами,
сім’єю, культурною спадщиною; виховання впевненості у
своїх силах; бажання й готовність реалізувати себе у всіх
сферах суспільного буття, передусім у праці.
Питання для самоконтролю

1. Назвіть функції історичної свідомості.

2. Які концепції історичного прогресу були розроблені протягом
історії філософської думки?
3. В чому полягає відмінність предмету та об’єкту наукового пізнання?
4. В чому специфіка логіки, епістемології та методології гуманітарного
пізнання?
5. Що означає процедура верифікації?
6. Наскільки узгоджено відбувається прогрес природничо-технічного та
морально-гуманітарного знання?
7. Які філософські концепції майбутнього розвитку суспільства є найбільш визнаними?

Теми для роздумів та реферативних досліджень
1. Від індустріального суспільства до постіндустріального: теорії
соціального розвитку.
2. Критика наслідків технічного прогресу у філософії ХХ століття.
3. Відчуження як феномен свідомості.
4. Основні теорії постіндустріального суспільства.
5. «Моральний модернізм» Карла Раймунда Поппера.
6. Концепція наукових революцій Т. Куна.
7. Теорія науково-дослідних програм І. Лакатоса.
8. Методологічний анархізм Поля Фейєрабенда.
9. Основні ідеї праці «Кінець історії?» Ф. Фукуями.
10. Основні положення філософії історії Ґ. Геґеля.
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Класика філософської думки
Тексти першоджерел

Поппер Карл. Злиденність історицизму1.
Друкується за виданням: Поппер Карл. Злиденність
історицизму / Карл Поппер; [Пер. з англ.] – К.: Абрис,
1994. – С. 127-135. – 184 с. – (Бібліотека часопису
«Філософська і соціологічна думка»; Класики світової
суспільно-політичної думки).
[…] чи може існувати закон еволюції? Чи може бути науковий закон в розумінні, запропонованому Т.Г. Гакслі, коли він
писав: «... бракує відваги тому філософу, котрий... сумнівається, що наука рано чи пізно ... буде володіти законом еволюції органічних форм – незмінного порядку в тому величезному
ланцюгові причин і наслідків, ланками якого є всі органічні
форми, давні та сучасні...?»
Я вважаю, що відповідь на це питання повинна бути «ні» і
що пошуки закону «незмінного порядку» еволюції лежать взагалі поза межами наукового методу, чи то в біології, чи в соціології. Мої міркування доволі прості. Еволюція життя на Землі
1
Історицизм – згідно з К. Поппером, – течія, яка приписує суспіль
ному розвитку наявність домінуючих над ним незмінних соціальних
законів (прим. автора – В. В.).
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або людського суспільства – унікальний історичний процес. Такий процес, можна припускати, відбувається згідно зі всіма
різновидами причинних законів, наприклад законів механіки,
хімії, спадковості і сегрегації, природного добору та ін. Його
опис, однак, є не законом, а одиничним історичним твердженням. Універсальні закони становлять формулювання стосовно
певного незмінного порядку, як це викладено в Гакслі, цебто
стосовно всіх процесів певного роду; і хоча немає ніяких підстав, чому б спостереження одного-єдиного випадку не могло
б спонукати нас сформулювати універсальний закон або чому
б нам, якщо пощастить, не натрапити на істину, – але ясно, що
будь-який закон, сформульований так чи так, повинен бути
перевірений новими прикладами, перед тим як наука може
його прийняти серйозно. Але ми не можемо сподіватися перевірити універсальну гіпотезу або знайти прийнятний для науки
закон природи, якщо ми завжди обмежені спостереженнями
одного унікального процесу. І так само спостереження одного унікального процесу не може нам допомогти передбачити
його майбутній розвиток. Найретельніше спостереження однієї
гусені, що розвивається, не дозволить нам передбачити її перетворення у метелика. Якщо це застосувати до історії людського
суспільства – а саме цим ми тут переважно і займаємось – то
наш аргумент був сформульований Фішером [Н.A. Fisher] у таких словах: «Люди... розрізняють в історії план, ритм, напередвизначену модель... Я ж можу бачити лише явища, що слідують
одне за одним... тільки один великий факт, стосовно якого,
оскільки він унікальний, не може бути узагальнень...».
Як можна заперечити таке заперечення? Є в основному
два погляди, які можуть приймати ті, хто вірить у закон еволюції. Вони можуть (а) заперечувати наше положення про те,
що еволюційний процес є унікальним; або (б) твердити, що в
еволюційному процесі, навіть якщо він є унікальним, ми можемо встановити схильність або тенденцію, або напрям і можемо
сформулювати гіпотезу, яка вказує на цей напрям, і перевірити цю гіпотезу дальшим досвідом. Позиції (а) і (б) не виключають одна одну.
Позиція (а) повертає нас до давньоаетичної ідеї про те, що
життєвий цикл народження, дитинства, юності, зрілості, старості і смерті застосовний не тільки до індивідуальних тварин і
рослин, а також і до суспільства, рас чи навіть до «всього світу».
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Ця давня доктрина була застосована Платоном в його поясненні занепаду і падіння грецьких міст-держав і Перської імперії.
Таку ж роль відіграє вона в Макіявеллі, Віко, Шпенглера і пізніше у проф. Тойнбі [Toynbee], у його імпозантному «Дослідженні
історії» [«Study of History»]. З погляду цієї доктрини, історія є повторенням – закони життєвих циклів, наприклад цивілізацій,
можна вивчати таким же чином, як ми вивчаємо життєвий
цикл якого-небудь виду тварин. Якраз завдяки цій доктрині –
хоча її основоположники навряд чи мали це на меті, – наші заперечення, що ґрунтуються на унікальності еволюційного або
історичного процесу, є безпідставними. Зараз я не маю наміру
заперечувати (певен, що і проф. Фішер у цитованому уривку
не мав цього наміру), що історія може іноді повторюватися в
деяких відношеннях і що паралель між певними типами історичних подій, такими як виникнення тираній у Стародавній
Греції і в новітній час, може бути показовою для дослідника
соціології політичної влади. Однак зрозуміло, що всі ці приклади повторень включають і істотно відмінні обставини, що
можуть мати важливий вплив на подальший розвиток. А тому
в нас немає ніяких підстав чекати, що видиме повторення історичного розвитку буде продовжуватись відповідно до його
прототипу. Якщо б ми повірили в закон повторення життєвих
циклів – віра, до якої ми прийшли, міркуючи за аналогією або,
припустимо, успадкувавши її від Платона – у такому разі ми
напевне знайдемо її історичне підтвердження майже всюди.
Але це лише один із багатьох прикладів метафізичних теорій,
що немовби підтверджуються фактами, які – якщо їх розглянути ретельніше – виявляться підібраними у світлі тих самих
теорій, що, як припускалося, і мали бути перевірені.
Переходячи до позиції ( б ) – до погляду, що ми можемо виділити і екстраполювати тенденцію або напрям еволюційного
руху, – спочатку треба зауважити, що цей погляд уплинув на
деякі циклічні гіпотези, які репрезентують позицію ( а ) , і був
використаний для їх підтримки. Проф. Тойнбі, наприклад, на
користь позиції ( а ) висловлює такі погляди, характерні для позиції ( б ) : «Цивілізації не є статичними станами суспільства, а
динамічними рухами еволюційного типу. Вони не тільки не можуть перебувати в спокої, але також не спроможні змінити напряму свого руху, не порушивши свого власного закону руху...».
Тут ми маємо майже всі елементи, які звичайно характерні для
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позиції ( б ) , зокрема, ідеї соціальної динаміки (як чогось протилежного соціальній статиці); еволюційного руху суспільств
(під упливом соціальних сил); напрямків (курсів, швидкостей)
цих рухів, про які твердять, що їх не можна змінити, не порушуючи законів руху. Всі виділені слова запозичені соціологією
з фізики, і їх застосування призвело до низки непорозумінь,
надзвичайно примітивних, проте дуже характерних для сцієнтистського зловживання в науці прикладами із фізики та
астрономії. Інша річ, що ці зловживання не спричинили великої шкоди поза стінами історицистської майстерні. В економіці, наприклад, вживання терміна «динаміка» (пор. з модним
нині терміном «макродинаміка») не викликає заперечень, що
змушені визнати навіть ті, кому цей термін не подобається. Але
навіть це вживання має своїм джерелом спробу Конта застосувати в соціології фізикалістське розрізнення між статикою
і динамікою, і не може бути сумніву, що ця спроба приховує
грубе непорозуміння. Бо той тип суспільства, котрий соціолог
називає «статичним», є близькою аналогією до тих фізичних
систем, які фізик назвав би «динамічними» (хоча й «сталими»).
Типовим прикладом цього є Сонячна система, що стала прообразом динамічної системи у розумінні фізика, але оскільки
їй притаманна повторюваність (або «сталість»), оскільки вона
не перебуває в процесі становлення або розвитку, не виявляє
будь-яких структурних змін (якщо не брати до уваги тих змін,
які не входять у сферу небесної динаміки і тому в даному разі
можуть бути опущені), то вона, безперечно, відповідає тим соціальним системам, які соціолог звичайно називає «статичними». Цей пункт особливо важливий у зв’язку з твердженням
історицизму стосовно того, наскільки успіх довгострокових
астрономічних передбачень повністю залежить від цього повторюваного, і в розумінні соціолога, «статичного» характеру
Сонячної системи – оскільки ми можемо тут знехтувати будьякими ознаками історичного розвитку. Отже, було б, безперечно,
помилково припускати, що ці динамічні довгострокові перед
рікання здійснювані щодо сталої системи, дають можливість
здійснювати широкомасштабні пророцтва стосовно несталих
соціальних систем.
Дуже схожі непорозуміння виникають у випадку застосування до суспільства інших названих вище фізичних термінів.
Часто таке застосування є зовсім нешкідливим. Ніякої шкоди
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не завдає те, що ми, наприклад, зміни в соціальній організації,
у способах виробництва тощо, називаємо рухами. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що у цьому випадку ми вдаємося до
метафори, до того ж здатної ввести в оману. Бо коли ми говоримо у фізиці про рух тіла або системи тіл, то ми маємо на увазі
не те, що це тіло чи система зазнає якоїсь внутрішньої зміни, а
тільки те, що вони змінюють своє розташування стосовно деякої (довільно обраної) системи координат. На противагу цьому,
соціолог під «рухом суспільства» мислить деяку структурну або
внутрішню зміну.
Він, відповідно, буде припускати, що рух суспільства треба
пояснювати силами, тоді як фізик припускає, що тільки зміна руху, а не рух, як такий, має пояснюватись таким чином.
Уявлення про швидкість соціального руху, про його шлях, або
курс, або напрямок безпечні лише остільки, оскільки до них
удаються для того, щоб висловити певні інтуїтивні враження,
але як тільки їх починають застосовувати з претензією на науковість, вони стають просто сцієнтистським, або, точніше, голістичним жаргоном.
Справді, будь-яку зміну будь-якого соціального чинника,
який можна вимірювати, – наприклад, зростання народонаселення, – можна зобразити графічно як якусь траєкторію, тобто
так, як шлях тіла, що рухається. Але, звісно, така діаграма не
відображає того, що люди мають на увазі під рухом суспільства,
бо й стале народонаселення може зазнавати радикальних соціальних зрушень. Ми могли б, звичайно, поєднати низку таких
діаграм в одне багатомірне зображення. Але про таку сукупну
діаграму не можна сказати, що вона показує шлях руху суспільства; вона не говорить нам більше, ніж говорять всі окремі, разом узяті; вона не становить ніякого руху «суспільства як
цілого», а тільки зміну обраних аспектів. Думка про рух самого
суспільства, про те, що суспільство, подібно до фізичного тіла,
може рухатися як щось ціле по певному шляху в певному напрямку, є лише голістичною плутаниною..
Зокрема, надія на те, що одного прекрасного дня ми можемо відкрити «закони руху суспільства», так само як Ньютон
відкрив закони руху фізичних тіл, є нічим іншим, як наслідком
таких непорозумінь. Оскільки не існує ніякого руху суспільства, який в якомусь розумінні був би схожий або аналогічний
до руху фізичних тіл, не може бути й таких законів.
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Однак хтось може заперечити, що існування напрямів або
тенденцій у соціальних змінах важко оспорювати: будь-який
статистик уміє розраховувати такі тенденції. Хіба не можна
такі тенденції порівняти з законами інерції Ньютона? Відповідь на це така: тенденції існують, або точніше, припущення
тенденції часто є корисним статистичним засобом. Але тенденції – не закони. Формулювання, що твердить про існування
певної тенденції, – екзистенціальне, не універсальне. (З іншого
боку, універсальний закон не заявляє про існування; навпаки,
він заявляє ... про неможливість чогось.) А формулювання, що
стверджує існування тенденції у певний час і в певному місці, як правило, становлять одиничне історичне твердження,
а не універсальний закон. Практична значущість цієї логічної
ситуації варта уваги: тоді як спиратися на закони в науковому передбаченні можна, не можна (як відомо будь-якому обережному статистику) його будувати лише на основі існування
тенденцій. Тенденція (ми могли б знову навести приклад зростання народонаселення), що наполегливо прокладала собі дорогу впродовж сотень і тисяч років, здатна змінитися за одне
десятиліття, а то й швидше.
Важливо підкреслити, що закони і тенденції радикально відрізняються. Навряд чи треба сумніватися, що звичка плутати
тенденції з законами, поряд із інтуїтивним баченням тенденцій (таких як технічний прогрес), надихнула основні доктрини
еволюціонізму та історицизму – доктрини про невблаганні закони біологічної еволюції і невідворотні закони руху суспільства.

Кун Томас. Структура наукових революцій.
Друкується за: Кун Т. Структура наукових революцій / Томас Кун ; [О. Васильєв (пер.)]. – К.: Port-Royal,
2001.– С.14-21. – 226 с.
Якщо науку розглядати як сукупність фактів, теорій і методів, зібраних в підручниках, для повсякденного вжитку, то у
такому разі вчені – це люди, котрі більш-менш успішно вносять
свою лепту в створення цієї сукупності. За такого підходу розвиток науки – це поступовий процес, в якому факти, теорії і
методи складаються у запас досягнень, який все зростає і являє
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собою наукову методологію і знання. Отже, історія науки стає
дисципліною, що фіксує як цей послідовний приріст, так і труднощі накопичення знання. […]
Проте в останні роки деяким історикам науки стає все важче
й важче виконувати функції, які їм приписує концепція роз
витку через накопичення […] Історикам усе важче стає відрізняти «науковий» зміст колишніх спостережень і переконань від
того, що їхні попередники з готовністю називали «помилкою»
і «забобоном». Чим глибше вони вивчають, скажімо, аристотелівську динаміку або хімію і термодинаміку доби флогістонної теорії, тим виразніше відчувають, що ці колись узвичаєні
концепції природи не були в цілому ані менш науковими, ані
більш суб’єктивістськими, ніж що складені нині. Якщо ці застарілі концепції слід назвати міфами, то виявляється, джерелом останніх можуть бути ті ж самі методи, а причини їхнього
існування виявляються такими ж, як і ті, за допомогою яких в
наші дні досягається наукове знання. Якщо, з другого боку, їх
слід називати науковими, тоді виявляється, що наука включала
в себе елементи концепцій, цілком не сумісних із тими, які вона
містить нині. Якщо ці альтернативи неминучі, то історику треба взяти останню. Застарілі теорії засадниче не можна вважати
ненауковими тільки на тій підставі, що вони були відкинуті.
Але у такому разі навряд чи можна розглядати науковий розвиток як простий приріст знання. […]
Поступово, і часто остаточно не усвідомлюючи цього, історики науки почали ставити інші питання і відстежувати інші
напрямки в розвитку науки, причому ці напрямки часто відхиляються від кумулятивної моделі розвитку. Вони не так прагнуть
відшукати в колишній науці непроминущі елементи, що збереглися до сучасності, як намагаються розкрити історичну цілісність цієї науки в той період, коли вона існувала. Їх цікавить,
наприклад, не питання про ставлення переконань Галілея до сучасних наукових положень, а радше стосунки між його ідеями
та ідеями його наукового співтовариства, тобто його вчителями, сучасниками і його безпосередніми наступниками в історії науки. Більше того, вони наполягають на вивченні думок
цього і інших подібних співтовариств з погляду (який звичайно
надто відрізняється від погляду сучасної науки), що визнає за
цими переконаннями максимальну внутрішню узгодженість і
максимальну можливість відповідності природі. [...]
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По-перше, хоча б попередньо, слід зауважити, що для численних різновидів наукових проблем недостатньо лише самих
методологічних директив, щоб прийти до однозначного і доказового висновку. Якщо електричні або хімічні явища змусити
досліджувати людину, яка не знає цих галузей, але знає, що таке
«науковий метод» взагалі, то вона може, розмірковуючи цілком
логічно, прийти до будь-якого з безлічі несумісних висновків.
До якого саме з цих логічних висновків вона прийде, ймовірно, визначатиметься її попереднім досвідом в інших галузях, які
їй доводилося досліджувати раніше, а також індивідуальним
складом її розуму […]. Спостереження і досвід можуть і повинні
різко обмежити контури тієї галузі, в якій наукове міркування має силу, інакше науки як такої не буде. Але самі по собі
спостереження і досвід ще не можуть визначити специфічного змісту науки. Формотворним інгредієнтом переконань, що їх
дотримується певне наукове співтовариство у певний час, завжди є особисті та історичні чинники – елементи ймовірно випадкові і довільні.
Наявність цього елемента довільності не вказує, однак, на
те, що будь-яке наукове співтовариство могло б займатися своєю діяльністю без певної системи узвичаєних уявлень. Не применшує він і ролі тієї сукупності фактичного матеріалу, на якій
заснована діяльність співтовариства. Навряд чи будь-яке ефективне дослідження можна почати до того, як наукове співтовариство вирішить, що має обґрунтовані відповіді на такі, скажімо, запитання: які фундаментальні одиниці, з котрих складається Всесвіт? Як вони взаємодіють одне з одним і з органами
чуття? Які запитання вчений має право ставити стосовно таких
суттєвостей і які методи можуть бути використані для їхнього
вирішення? Принаймні в розвинутих науках відповіді (або те,
що повністю замінює їх) на подібні запитання, тривко закладаються в процесі навчання, що готує студентів до професійної
діяльності і дає право брати участь в ній. Рамки цього навчання
точні та жорсткі, відтак відповіді на означені запитання залишають глибокий слід на науковому мисленні індивідуума. Цю
обставину необхідно серйозно враховувати, розглядаючи особливу ефективність нормальної наукової діяльності і визначаючи сучасний напрям. […]
Нормальна наука, на розвиток якої змушена витрачати майже весь свій час більшість учених, ґрунтується на припущенні,
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що наукове співтовариство знає, який є навколо нас світ. Численні успіхи науки народжуються з прагнення співтовариства
захистити таке припущення, і якщо це необхідно – то й дуже
дорогою ціною. Нормальна наука, приміром, часто придушує
фундаментальні нововведення, позаяк вони неминуче руйнують її основні установки. Тим не менше, доти, поки установки
зберігають в собі елемент довільності, сама природа нормального дослідження гарантує, що ці нововведення не придушуватимуться занадто довго. Іноді проблема нормальної науки, проблема, що її треба розв’язувати за допомогою відомих правил і
процедур, не піддається неодноразовим натискам навіть найталановитіших членів групи, до компетенції якої вона належить.
В інших випадках інструмент, призначений і сконструйований
для цілей нормального дослідження, виявляється неспроможним функціонувати так, як це передбачалося, що свідчить про
аномалію, яку, незважаючи на всі зусилля, не вдається узгодити
з нормами професійної освіти. Таким чином (і не лише таким)
нормальна наука збивається на манівці. І коли це відбувається – тобто коли фахівець не може більше уникнути аномалій, які
руйнують наявну традицію наукової практики, – починаються
нетрадиційні дослідження, які, врешті-решт приводять усю галузь науки до нової системи приписів (commitments), до нового
базису для практики наукових досліджень. Виняткові ситуації,
в яких виникає зміна професійних приписів, розглядатимуться
в нашій роботі як наукові революції. Вони є доповненнями до
зв’язаної традиціями діяльності нормальної науки, – доповнен
нями, які руйнують традиції.
Найочевидніші приклади наукових революцій являють собою ті відомі епізоди в розвитку науки, за якими вже давно
закріпилася назва революцій. […] Ми не раз зустрінемося з великими поворотними пунктами в розвитку науки, пов’язаними
з іменами Коперніка, Ньютона, Лавуазьє і Ейнштейна. Краще
за всі інші досягнення, принаймні в історії фізики, ці поворотні
моменти слугують зразками наукових революцій. Кожне з цих
відкриттів необхідно зумовлювало відмову наукового співтовариства від тієї чи іншої освяченої століттями наукової теорії
на користь іншої теорії, несумісної з попередньою. Кожне з них
викликало наступне зрушення в проблемах, які підлягають ретельному науковому дослідженню, і в тих стандартах, за допомогою яких професійний вчений визначав, чи можна вважати
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доцільною ту чи іншу проблему або закономірним те чи інше її
розв’язання. І кожне з цих відкриттів змінювало наукову уяву
так, що ми, врешті-решт повинні визнати це перетворенням
світу, в якому провадиться наукова робота. Такі зміни разом із
дискусіями, що незмінно супроводжують їх, і визначають ос
новні характерні риси наукових революцій.
Засвоєння нової теорії вимагає перебудови попередньої і
переоцінки колишніх фактів, внутрішнього революційного процесу, який зрідка буває під силу одному ученому і ніколи не робиться за один день. Нічого дивного в тому, що історикам науки буває надто важко визначити точно дату цього тривалого
процесу, хоч сама їхня термінологія спонукає бачити в цьому
процесі якусь ізольовану подію. […]
Приписи, які керують нормальною наукою, визначають не
тільки ті види суттєвостей, які включає в себе Всесвіт, але, неявно, й те, чого в ньому немає. Звідси випливає (хоча ця точка
зору вимагає ширшого обговорення), що відкриття, подібні до
відкриття кисню або рентгенівських променів, не просто додають ще якусь кількість знання світові вчених. Зрештою це
справді відбувається, але не раніше, ніж співтовариство вченихпрофесіоналів переоцінить значення традиційних експериментальних процедур, змінить своє поняття про суттєвість, з яким
воно давно зріднилось, і в процесі цієї перебудови видозмінить
теоретичну схему, крізь яку воно сприймає світ. Науковий факт
і теорія насправді не відгороджуються одне від одного глухим
муром, хоч подібний розподіл і можна зустріти в традиційній
практиці нормальної науки. Ось чому непередбачені відкриття
не є просто введенням нових фактів. З цієї ж таки причини
фундаментально нові факти або теорії якісно перетворюють світ
ученого в тою мірою, якою кількісно збагачують його. […]
Конкуренція різноманітних груп наукового співтовариства
є єдиним історичним процесом, який ефективно приводить до
заперечення якоїсь раніше узвичаєної теорії або до визнання
іншої. […]
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Козеллек Райнгарт. Простір досвіду та горизонт очікувань
як часові категорії.
Друкується за виданням: Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Зі статтею Ганса-Ґеорга Ґадамера / Райнгарт
Козеллек ; [Володимир Швед (пер. з нім.), Сергій Стельмах (передм.)]. – К.: Дух і літера, 2006. – С. 360-364. – 429 с. – Переклад
вид.: Zeitschichten. Studien zur Historik. Mit einem Beitrag von
Hans-Georg Gadamer/ Koselleck, R., Frankfurt am Main, 2000.
У заключній частині я хотів би загострити увагу на тому,
яким чином може здійснюватися дослідження історичного
часу в життєдіяльності співіснуючих поколінь. Відомо, наскільки важко історичний час піддається унаочненню, оскільки він
живиться вторинними значеннями просторових понять і допускає лише метафоричне описання. Втім, існує одна можливість аналізу документальних джерел із точки зору історичного
часу. Для цього можна скористатися двома антропологічними
категоріями, завдяки яким можна вивести з історичних джерел імпліцитно притаманні їм уявлення про час, а саме категоріями «простору досвіду» і «горизонту очікувань». Жодна дія
в історії не здійснюється без опори на очікування та досвід
діючої особи. Звідси й випливає пара запропонованих нами
метаісторичних понять, завдяки якій створюються принципово важливі передумови можливої історії. Обидві категорії є
чудовим засобом постановки теми історичного часу. Адже теперішнє та майбутнє перехрещуються між собою в існуючих
нині досвіді та очікуваннях. Ці категорії дають змогу розкрити
феномен історичного часу й у сфері емпіричних досліджень, бо
в результаті змістовного збагачення стають керівництвом до
дії для конкретних діючих сил у процесі розгортання політичних і соціальних рухів. Наведемо один простий приклад: досвід
страти Карла І через сто років оволодів горизонтом очікувань
Тюрго, котрий вимагав від Людовика XVI здійснення реформ,
що мали вберегти його від такої ж долі. Тюрго марно застерігав
свого короля. Однак часовий зв’язок між минулою Англійською
та грядущою Французькою революціями, що перевершував
рамки чистої хронології, став не лише підвладним досвіду, а
і його надбанням. Тюрго вдався до структурного умовиводу
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за принципом аналогії, який він переплавив із досвіду в очі
кування. Конкретна історія пожинає свої плоди в середовищі
певного досвіду і певних очікувань.
В рамках цієї роботи я детально не зупинятимуся на аналізі
співвідношення між досвідом та очікуваннями. Скажу лише,
що між обома темпоральними вимірами існує взаємозумовленість різних видів. У Досвіді акумулюються історичні знання,
які не можуть бути втіленими в очікування без жодних відхилень чи зламів. В іншому разі історія в принципі щоразу лише
повторювала б саму себе. Отже, ці обидва виміри, як пам’ять
і надія, є різними за своїм статусом. У стислому вигляді цю
різницю можна показати на прикладі такого російського політичного анекдоту:
В одній зі своїх промов Хрущов заявляє: «На горизонті вже
видно комунізм». Питання одного із слухачів: «Товаришу Хрущов, а що таке горизонт?» «Зазирни в енциклопедію», – відповідає Микита Сергійович. Вдома допитливий слухач в одному
із довідників знаходить таке пояснення: «Горизонт – це уявна
лінія, що відділяє небо від землі, і віддаляється від спостерігача
по мірі наближення до неї».
Схоже, що очікуване в майбутньому має інші межі, аніж
те, що стало надбанням досвіду в минулому. Час може вносити свої корективи у сподівання, що плекаються людьми, тоді
як надбання досвіду складається в одне ціле. Тому неможливо
статично співвіднести між собою простір досвіду та горизонт
очікувань. Вони творять часову відмінність у сьогоденні, порізному схрещуючи в ньому минуле і майбутнє. Це – ознака
історичного часу, яка водночас може слугувати й індикатором
його змінності.
Тому мою наступну тезу стосовно історії можна сформулювати так: різниця між досвідом та очікуваннями із настанням
нової доби дедалі збільшується. Точніше кажучи, нова епоха
почала сприйматися як новий час лише зі зростаючим віддаленням усього нагромадженого досі досвіду від очікувань.
Я вже зупинявся на тому, яким чином вислів «прогрес» уперше
понятійно оформив цю відмінність. Тут я хотів би лише додати,
що з XVIII століття відбуваються радикальні зміни і в політич
ному та соціальному вокабулярі. Існує внутрішня темпоральна
структура політичних і соціальних понять, аналіз якої свідчить
про значне зміщення ваги у співвідношенні між компонента166

ми, пов’язаними з досвідом, і компонентами, пов’язаними з
очікуваннями.
Загальновизнаною особливістю політичної мови від Арістотеля до Просвітництва було те, що в її теоретичних поняттях
насамперед здійснювалася реєстрація і теоретичне осмислення досвіду. Сформульовані колись категорії –монархія, аристократія, демократія та їхні форми занепаду – були достатніми,
щоб на основі збагаченого ними досвіду робити висновки на
майбутнє. Причому цей принцип діяв незважаючи на зміни,
які відбувалися в соціальних структурах. Те, чого слід було очікувати в майбутньому, можна було повністю вивести із попереднього досвіду. Із приходом Просвітництва таке становище
докорінно змінюється. Візьмемо старе загальне поняття «геs
рublіса», з яким співвідносилися окремі форми панування.
Просвітництво поставило всі типи устрою перед однією неминучою альтернативою. Існує лише одна республіка, все інше –
деспотія. Вирішальним елементом цієї нової опозиційної пари
є її темпоралізація. Всі устрої набувають часовий вектор. Шлях
історії пролягає від деспотії минулого до республіки майбутнього. «Республіка» перетворюється із поняття, наповненого досвідом, на поняття, пронизане очікуванням.
Тут ми маємо справу зі зміною перспективи споглядання,
яскравим прикладом якої може бути Кант. Республіка уособ
лювала для нього мету історії, що виводилася із ідеї критичного розуму. Для позначення шляху, що вів у це майбутнє, Кант
скористався новим висловом «республіканізм». Республіканізм
став індикатором принципу, за яким рухається історія, а прискорення цього руху – нагальною моральною вимогою будьяких політичних дій.
Отже, республіканізм став поняттям руху, якому вдалося
зробити в аспекті політичних дій те, що мав для всієї історії
зробити прогрес. Він послужив випереджальному теоретич
ному осмисленню прийдешнього історичного руху і справив на
нього практичний вплив. Таким чином, у новому понятті втілилася темпоральна відмінність між формами панування, відомими з усього попереднього досвіду, та майбутнім устроєм,
якого слід було очікувати і якого треба було прагнути.
Такою є внутрішня структура цього поняття, що зустрі
чається в багатьох наступних поняттях, які конкурують між
собою за пальму першості в сенсі концептуального представ167

лення майбутнього і в намаганнях обігнати свій час. Слідом
за республіканізмом з’являються демократизм, лібералізм, комунізм, фашизм. З темпоральної точки зору їх об’єднує одна
спільна риса. В момент формування цих понять вони були позбавлені змісту, що опирається на досвід. Тоді як арістотелівські поняття форм устрою були націлені на кінцеві можливості
політичної організації, внаслідок чого одне могло виводитися
із іншого, нові поняття рухів були покликані освоїти нове майбутнє. Чим меншим було їхнє змістовне наповнення з точки
зору досвіду, тим переконливіше вони заявляли своє право на
втілення в собі очікувань – такою є скорочена формула часової
асиметрії, що стала прикметною ознакою нових понять рухів
в історії. Точніше кажучи, ідеться про підходи, що випереджають свій час.
Отже, існує можливість семантичної верифікації нашого
відправного антропологічного постулату. Характерною ознакою нового часу стає зростаюча розбіжність і зростаюча напруга між досвідом та очікуваннями. Звичайно питома вага
досвіду й очікувань зміщується залежно від реалізації задуманих систем. Але часова напруга, яка виникла колись, ще й сьогодні визначає характер мови у соціальній та політичній сферах. Із прагматичної точки зору нові поняття рухів слугували
впорядкуванню життя мас, що звільнилися з полону станового
повсякденного устрою, під новими гаслами. Внаслідок цього
вони, звісно ж, перетворилися на слова-гасла із функцією творення партій.
Політичні та соціальні поняття стають інструментами спрямовування руху історії, що зазнає змін, у потрібному напрямку.
Вони сигналізують або ж реєструють не лише існуючий заздалегідь комплексний мовний зміст. Вони самі стають факторами формування свідомості та управління поведінкою. Таким
чином, ми сягнули точки, в якій мовний аналіз набутків досвіду, пов’язаних із часом, безпосередньо переростає в соціальну
історію.
Для глибшого аналізу, звісно ж, потрібне осмислення цих
набутків із точки зору окремих соціальних прошарків та крізь
призму мовної прагматики. Але для розгляду питання, сформульованого у вступній частині, досить і цих побіжних міркувань. Виявлення у мові змін у досвіді, пов’язаному з часом,
безперечно належить до суто історичних завдань, які повинні
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стати складовою частиною соціальної історіографії попри усю
системну відмінність підходів останньої.
Я спробував розглянути три питання, які стосуються історичних часів і які є викликом для соціальної історії.
По-перше, з історіографічної точки зору я спробував показати, що темпоралізація започаткувала ту диференціацію нашої сучасної історії, адекватне дослідження якої можливе лише
в контексті соціальної історії.
По-друге, на прикладі понятійної пари «події – структури» я
спробував теоретично обґрунтувати необхідність розмежування різних рівнів часу для реалізації на практиці «соціальноісторичного» підходу.
По-третє, за допомогою метаісторичних категорій «досвід –
очікування» я зробив спробу продемонструвати те, як на емпіричному рівні можна виявити і довести процес зміни історичних часів.
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Розділ IV. Взаємозв’язок міфічної та історичної свідомості
1. Історико-культурні та гносеологічні аспекти історичного
знання
2. Міфологізація історії
3. Принципи міфологічного мислення
4. Міфологізація історико-філософського українознавства
1. Історико-культурні та гносеологічні аспекти
історичного знання
ХХ століття стало не тільки століттям освоєння атому,
прориву в космос та розвитку інших технологій в сфері
науки і техніки, але й століттям великих соціальних катаклізмів, революцій, громадянських та світових війн. І на
цьому яскравому різнобарвному тлі відбувається процес
відродження міфу як фактору впливу на практично всі
сфери життя суспільства – політику, ідеологію, культуру, освіту та науку.
Щодо двох останніх, то, як зазначає В. Андрущенко,
сьогодні вони «рясніють пустоцвітом різноманітних міфів – завищених оцінок, фантастичних проектів, безпідставного самозвеличення і самозаспокоєння.
Ці міфи, більшість яких сформувалось ще в надрах
ідеологізованої свідомості колишнього СРСР, заважають
справі. Як пута на ногах, вони стримують погляд у майбутнє, й до тих пір, поки ми не подолаємо їх чаруючого
полону, розмова про освіту, напрями, стратегію і тактику
реформ буде надто приблизною, якщо й взагалі не марною справою.
Щоб стати на твердий ґрунт реальності, ми повинні
пройти етап звільнення освіти від міфів й це завдання
я розглядаю як одне з найважливіших завдань сучасної
педагогічної теорії і практики»1.
Андрущенко В.П. Реальність освіти: проблема деміфологізації //
Практична філософія. – 2001. – № 1. – С.186.
1
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Здійснення деміфологізації освіти, зазначає вчений,
можливе в двох напрямках: по-перше, як деміфологізація суспільної освітянської свідомості й, по-друге, як
деміфологізація змісту навчальних дисциплін, передусім
гуманітарних. Серед них на особливу увагу заслуговує історія.
Першим «міфотворцем» історії мабуть треба визнати
великого античного філософа Платона. Його філософські
розповіді про Атлантиду та «золотий вік», які нібито існували у далекому минулому й до яких треба повернутися
«ідеальній державі», повною мірою можна розглядати як
першу спробу міфологізації історії. Далі – роздуми Августина Блаженного про «град земний» і «град божий», утопія
Роджера Бекона, соціально-утопічні конструкції Т. Мора
і Т. Кампанелли, нарешті мрійницькі уявлення про комуністичне майбутнє К. Маркса і Ф. Енгельса, сучасні теорії
типу «кінця історії» Ф. Фукуями. Це далеко не повний перелік спроб міфологізації історії, що періодично змінювали одна одну і, разом з тим, залишались у духовному
просторі суспільства, породжуючи і відроджуючи сумніви щодо реальності історії та її можливих/неможливих
поворотів.
Характерно, що «заперечити» міф раціональними міркуваннями не можливо. Не зважаючи на аргументи, які
немовби його «науково спростовують», міф «залишається», періодично нагадує про себе й діє, примушуючи ще
раз переглядати (переписувати) те, що здавалося б вже
доведеним. Такою є природа людської духовності. Міф
«занурюється» у підсвідомість. Він «виринає» з історії. Час
від часу людство має «переосмислювати свої міфи», а разом з ними – переосмислювати свою історію, оскільки без
цього не можна рухатись у майбутнє. Дискусії у вітчизняній науці в середині 1980-х років були викликані насамперед природнім бажанням ліквідувати «білі плями» історії, відшукати справжній, прихований її сенс. Однак в
міру відмови від політичної заангажованості історичних
досліджень з’ясувалось, що істориків цікавить не стіль171

ки власне історія, які б таємниці вона не приховувала,
скільки її культура. Виявилось, що без розуміння сутності
історико-культурних процесів створити адекватну картину історії практично неможливо.
ХХ століття істотно змінило уявлення про історію.
В науковий обіг увійшли поняття мультикультуралізму та глобалізації. Змінився теоретико-методологічний
арсенал, яким почали користуватися історики. Спроби
зіставити історію з точними науками не були марними.
З’ясувалося, що вірогіднісну природу розвитку історичних подій можна вивчати за допомогою теорії великих
чисел й описувати через поняття релятивізму. Від пошуків подібності історичного знання та природничонаукового пізнання історична наука успадкувала уявлення про історіографію як про силове поле, що має певну
енергію і залежить від ритму зміни силових процесів. Від
захоплення соціологією в історичному знанні залишились
уявлення про структурну будову соціальних організмів і
системну природу їх функціонування. Системна природа
самого історичного знання була прийнята сучасним історичним пізнанням як аксіома.
Семіотика через історико-культурну проблематику по
вернула історичне знання в русло гуманітаристики й ак
туалізувала ідеографічні компоненти історичного знан
ня. Досвід міждисциплінарних досліджень дозволив історикам зрозуміти, що сучасна гуманітаристика має
потужний інструментарій для вивчення образного мислення. Від неї в сучасне історичне знання прийшло поняття ментальних конструктів, що було переосмислене за
допомогою понять дискурсивної будови, поетики та хронотопу історичного тексту.
В сучасному історичному знанні існують компоненти,
що зумовлюють особливий його статус в системі сучасного наукового пізнання, його цілісність та здатність до
розвитку.
Потреба суспільства в конкретному знанні про минуле
надає історичному знанню особливе місце в системі су172

часного соціогуманітарного пізнання. Історична конкретика становить прагматичну основу історичного знання.
Здавалося б, саме вона й має забезпечувати достовірність
історичного знання. Однак факти в історії виявляються
настільки непостійними, що час від часу виникає цілком
обґрунтований сумнів щодо спроможності історії давати хоча б якесь більш-менш точне знання й належати до
наук.
Цілісність історичному знанню надає не стільки його
прагматичний зміст, скільки поєднання в ньому аналітичної, прогностичної та регулятивної функцій, які виконуються історичним знанням в силу того, що воно є
складовою частиною культури суспільства. Але в системі
культури сучасного суспільства історичне знання не самоціль, а інструмент, який використовується соціумом в
процесі створення власної ідентичності.
В сучасній культурі історія існує як міф, знання,
пам’ять та самосвідомість. Історіософія осмислює поєднання функцій та стан сучасного історичного знання в
сучасній культурі через поняття точного знання. Це поняття не є новим: наша свідомість зіставляє його з архетипічним уявленням релігійної свідомості про те, що точне знання є істинним. Тобто, параметри сучасного історичного мислення задаються архетипом менталітету
епохи модернізму, що колись налаштовувало наукове пізнання на пошук незмінних істин. Пафос постмодернізму
другої половини ХХ століття був спрямований на руйнування цього архетипу, що аж ніяк не знімає висловлену
тезу, а вкотре підтверджує її прагматичний зміст.
Якщо сучасне історичне знання за типологією наближається до релігійного мислення, то цілком слушно вини
кає питання про ту роль, яку може відігравати в ньому
такий компонент як міф. На спробах пояснити та вичленити цей компонент із соціогуманітарного знання будується ціла сфера сучасного пізнання, названа її творцями «некласичною філософією». Цілком справедливими
міркуваннями про роль мисленнєвих конструктів, вплив
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свідомості творця та читача текстів на їх інтерпретації,
прихильники некласичної філософії пояснюють свою недовіру до раціонального компоненту знань.
Історичні концепції мають міфологічний характер свідомості, що, проявляється як в концепції прогресу, так
і в циклічній концепції історії. Ілюстрацією цього є концепція культурно-історичних типів Освальда Шпенглера. В своїй книзі «Занепад Європи» він ставить завдання
розкрити морфологію світової історії, котра являє собою
низку культурно-історичних циклів, пов’язаних з народженням, розквітом та вмиранням культур. Філософ порівнює різні культури й подає їх як певні замкнені в собі
космоси. Основна ідея його книги в тому, що Європа
вступила в заключний етап свого розвитку – етап цивілізації. З точки зору наукової логіки, концепція Шпенглера не витримує критики. Однак його книга є дуже переконливою, хоча ця переконливість має не науковий, а
міфологічний характер, адже концепція народження та
вмирання культур пов’язана з життєвим досвідом самого
автора – вона є відображенням власної біографії Шпенглера.
Доля ж цієї книги у ХХ столітті засвідчує складність
та суперечливість історії Європи в цей період. Іншими
словами, концепція Шпенглера відображає реальність,
однак робить це не науково, а міфологічно. Вона розкриває історію культури в досвіді переживання її людиною.
Вона апелює не до наукової логіки, а до самовизначення
людини, до відчуття власного місця й власної значущості в історії. Шпенглер структурує історію культури таким
чином, щоб вона стала співзвучною його світовідчуттю.
В періоди, коли його світовідчуття було співзвучне світовідчуттю європейця, книга мала фантастичний успіх,
коли ж вони дисонували, то твір ставав незапитаним й
витіснявся на периферію історико-філософських компіляцій.
Логіку О. Шпенглера можна порівняти з міфологічною
логікою, виявленою румуно-французьким дослідником
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міфології М. Еліаде1. Міфологічне мислення пояснює всю
дійсність у відповідності з певним міфологічним архетипом. Останній робить всю дійсність осмисленою й не
залишає проблематизованих сфер. Все без виключення
тут наділяється смислом, що відповідає цьому архетипу.
Щось подібне ми зустрічаємо і у Шпенглера, однак на
місце архетипу в нього стає культурний прафеномен, у
відповідності з яким також осмислюється вся дійсність,
усувається будь-яка її проблематизація.
Свобода безперешкодного руху по всьому духовному
просторові культури дозволить вивчати явища, котрі
були не поміченими, з точки всезагального взаємозв’язку,
що сягає єдиного першопринципу. Лише в цьому разі ми
будемо сприймати культуру у всій її повноті, не редукуючи у відповідності із заданою історичною чи культурологічною концепцією. Однак при цьому не слід впадати
і в іншу крайність – втрату чітких меж предмета, адже
відмова від універсального пояснювального принципу
має бути компенсована більш чіткою визначеністю мети
й завдань дослідження. Таким чином, можна сказати, що
історичні концепції й справді багато в чому відтворюють
принципи міфологічної свідомості. Однак це відтворення
не є необхідним: наявність міфологічних пояснювальних
принципів не заперечує можливості існування поряд з
ними не міфологічних принципів вивчення, котрі проблематизують історію.
Сучасна історична наука дійсно формується в гносеологічному полі, створеному взаємодією кількох міфів – просторового, часового, образного та мотиваційного. Форми їх конкретного втілення залежать від типу
цивілізаційного розвитку та культурного потенціалу, під
впливом яких здійснюється розвиток уявлень про історію.
Для вітчизняної науки межі поля історичних знань визначаються взаємодією двох міфів – літературного та поЭлиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. – К.: Рефл-бук, 1996.
– С. 23–24.
1
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літичного. Вони відіграють роль системотворчих компонентів в історичних уявленнях українського суспільства з
останньої третини ХVІІ до початку ХХІ століття.
Характер поля змінюється під впливом пануючих методів осмислення історії. В ньому по черзі переважає
потяг до епістемології, до герменевтики, до гносеології,
іноді беруть гору якісь перехідні форми. Внаслідок їх
складності сучасники позначають ці перехідні форми,
які поєднують в собі переваги й недоліки відразу кількох гносеологічних моделей, якимось умовним терміном.
В ньому знаковість зазвичай переважає над смислом.
Так, у вітчизняній культурі кінця ХІХ – початку ХХ століття прийнято говорити про декаданс. В культурі та науці
останньої третини ХХ століття не менш умовний та символічний характер мали міркування про постмодернізм.
Потреба в таких знакових образах зникає в міру того як
наука починає розуміти смисл змін, що відбуваються в
полі пізнання, а нові наукові знання в тій чи іншій формі
приймаються суспільством як складова частина ідентичності сучасної цивілізації.
Прагматичне ядро історичних знань народжується
шляхом постійного подолання міфологізації уявлень про
історію. На допомогу історикам при цьому нерідко приходить та ж сама міфотворчість. Створюючи нові образи історії для потреб осмислення простору (космічного,
географічного, економічного, соціального, політичного,
психологічного, художнього тощо), свідомість будує нові
міфи і вносить компоненти історичної реальності, змінюючи їх кількість та типи зв’язків, що використовуються.
Нові міфи допомагають зруйнувати старі усталені стереотипи та вичленити із них раціональні компоненти.
Останні стають ґрунтом для історичних концепцій нового та новітнього часу. Їх брак компенсується силою інтуїції та уяви дослідників та/або соціуму. Потяг до пізнання
історії народжується потребою цивілізації нового часу в
самопізнанні. Уявлення сучасної цивілізації про ідентичність є різноманітними та суперечливими, однак їх роз176

виток підпорядковується одній генеральній тенденції –
усвідомленню важливості тих глобалізаційних змін, що
відбуваються в земній цивілізації на наших очах.
Вітчизняна історіографія має багатий матеріал для
осмислення розвитку історичних знань як особливого
гносеологічного поля. Воно функціонує в межах професійної культури, що створюється суспільством з ініціативи держави та живить енергію соціумів, втягнених в
орбіту її геополітичних інтересів. Інтеграційні процеси,
які ведуть до ліквідації локальної замкненості та нівелювання соціокультурних відмінностей, поступово накопичуються в ньому, сприяючи втягненню України в міжнародну кооперацію. Подолання локальної замкненості
означає не збіднення її змісту, а ускладнення системи
взаємозв’язків внутрішніх і зовнішніх процесів, без яких
неможливе саме існування наукових знань.
Саме інтеграційні процеси конкретизують історичне знання, примушують істориків шукати фактографію
в просторі міфів та за допомогою міфів, фактографію,
що піддається верифікації та становить прагматичне
ядро історичних знань. Загальновизнаність – як критерій
знання, санкцію достовірності якого надає суспільство, –
це черговий міф, народжений історіософією для зламі
усталених уявлень про точне знання як синонім істини.
Загальновизнаність будь-яких термінів чи конструктів
лише допомагає науковому співтовариству спрямовувати сукупні зусилля на пошук достовірного знання, що
може бути піддане верифікації. Але якість знайденого
раціонального знання та рівень доказовості, – це показник не наукової природи соціогуманітарного знання (насамперед історичного), а його професіоналізації.
Як відомо, погляд на історію, її смисл, початок, напрямок розвитку народжується на тлі тих чи інших світоглядних передумов. Врешті-решт, світогляд відображає
практичне відношення до дійсності і є значною мірою
ним зумовлений. Ця обставина є особливо очевидною в
світоглядних уявленнях про смисл історії, де прагнення,
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бажання людей постають часто-густо вельми мало прихованими.
Світогляд як продукт самосвідомості певної доби
обов’язково спирається на низку переконань про природу світобудови в цілому та місце людини в ній. Світогляд
може бути переважно орієнтованим на відображення
природної чи соціально-історичної реальності, а не лише
світу в цілому. Водночас світогляд може бути орієнтований як на взірець наукової, так і не наукової раціональності. Серед них особливе місце належить філософії.
Філософський погляд на універсум передбачає
його розгляд з точки зору кінцевої мети світобудови
та історії. «Кінцевий смисл світобудови, або кінцевий смисл історії є частиною людського призначення. А людське призначення полягає в наступному:
здійснитися як Людина. Стати Людиною»1, – зазначав М. Мамардашвілі.
Історія – сфера самореалізації людини і тому питання про її смисл одне з найбільш принципових для філософського осягнення світу. Міркувати про смисл історії
сьогодні – означає шукати призначення людини з точки
зору її включення в традицію. Тому роздуми мислителів, котрі зверталися до цієї проблеми, завжди глибоко
екзистенційно-особистісні, несуть на собі відбиток пристрастей тієї чи іншої епохи.
Чи спроможний людський розум збагнути цілісність
історії? В чому основа її єдності та багатоманітності, яка
її спрямованість та гуманістичний зміст? Відповісти на
ці питання має кожен, хто спробував відшукати смисл
всесвітньо-історичного процесу. Очевидно, що перше із
цих питань ставилося в працях філософів відносно пізно, у другій половині ХІХ століття, тоді як два наступних
з’явились ще при зародженні філософсько-історичної
думки. Рефлексія з приводу спроможності суб’єкта пізна1
Мамардашвили М. Как я понимаю философию./ [сост. и общ.
ред. Ю.П. Сенокосова]. – [2-е изд., изложенное и доп.]. – М.: Прогресс,
1992. – С. 58.
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ти історію, ціннісних передумов проникнення в її смисл
визріває вже на досить підготовленому ґрунті, є необхідним моментом більш глибокого осягнення єдності та багатоманітності, спрямованості та гуманістичного змісту
історичного процесу.
Єдність людської історії розкривається через процес
взаємодії культур, чиє надбання транслюється в просторі та часі. Історія, яка налічує вже шість тисячоліть,
свідчить про те, що єдність роду людського за всієї несхожості культурних особливості різних країн та народів –
феномен, що існує реально. Сучасне людство згуртоване
економічними, соціальними, політичними та культурними зв’язками, але ця єдність – продукт багатовікової історії.
Історія людства – це не якийсь безособовий процес;
вона дуже конкретна й складається із діяльності окремих
народів, кожний з яких має своє власне обличчя. Але й
водночас – часто як смисл історичних подій, котрі виражають належність здавалось би до історії лише одного
народу, повною мірою відкривається лише через загальну історію людства. Так само і історія народу, нації відкривається через історію кожної окремої родини. Приклади маємо в сучасній українській прозі – романи Марії
Матіос «Солодка Даруся», «Нація», Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» та багато інших.
Роман «Музей покинутих секретів» – це підсумок
тривалої і скрупульозної роботи української письменниці, філософа Оксани Забужко. За її словами,
одним із найважчих етапів праці над літературним
текстом є пошук деталей. Сюжет можна сконструювати – а деталі не вигадаєш. Тож і доводиться
збирати їх, записувати, вишукувати, розпитувати
тих, хто пам’ятає… Оксані Забужко фактично довелося виконати роботу «чорнового польового історика». Вона знайомилася із корінними галичанами,
із тими, хто воював у лавах повстанців, працювала
у архівах із неопублікованими досі документами.
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Впродовж цього вона знайшла відповіді на багато питань – усі вони не вмістилися у книжку; зрештою, навіть про побут тих, хто став прототипами персонажів роману, інформації стало би на ще
одну книжку1.
Смисл окремих історичних подій, процесів немовби
висвічується через осягнення цілісності шляху, пройденого людством, й в свою чергу, збагачує його бачення.
Історія, як відомо, стає всесвітньою лише в новий час,
коли відбувається універсалізація зв’язків між країнами, народами та регіонами. Простежити діалектику
взаємозв’язку єдності й багатоманітності історії можливо
лише спираючись на певні загально-філософські засади:
адже починаючи аналіз цієї проблеми, необхідно постулювати певне начало, котре задає цілісність всесвітньоісторичного процесу, або ж, навпаки, відмовитися від
його ствердження. Б. Кроче чітко вказав на певну спорідненість філософського та історичного знання. І дійсно,
філософія не може не спиратися на тотальність історичного досвіду, тоді як «фоном» наших думок про історично
однократні та неповторювані події є загальний погляд на
універсум. Загальносвітоглядні уявлення неминуче присутні в нашому баченні історії як цілісності.
2. Міфологізація історії
Міфологізація історії – це такий спосіб її усвідомлення, в основу якого покладені принципи міфологічного
світорозуміння і який розкриває свій зміст за посередництва міфу. Міфологізація історії як первісна форма
історичної свідомості має кілька специфічних ознак. На
ранніх етапах свого розвитку цей тип свідомості, що має
витоки в космогонічних міфах, внаслідок синкретизму
архаїчного мислення ще не відокремлений від стародавніх теогоній та космологічних моделей всезагального стаМакаров Юрій. Презентація нового роману Оксани Забужко
«Музей покинутих секретів» / Київська книгарня «Є». – 26 грудня 2009
року. Ресурс доступу: http://book-ye.com.ua/?p=3521
1
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новлення та руйнування. Основним його джерелом тут
є усні повідомлення представниками старшого покоління, котрі виступають очевидцями історичних подій, або
ж хранителями пам’яті спільноти (племені, групи тощо).
В свідомості носіїв міфологізованої історії відсутня установка на критичне ставлення до «свого» (за родовим,
національним чи соціальним походженням) джерела відомостей про минуле. При побудові історичного знання
міфологічне мислення оперує передусім образами – конкретними чи відстороненими, відводячи поняттям другорядну роль. Суб’єкт безпосередньої історичної дії тут
персоніфікований у фігурі героя, стосовно якого людські
спільноти виступають засобами та об’єктами волевиявлення особистості, що творить історію.
Для міфологічної історії характерна ідея «містичної
партиципації» (Люсьєн Леві-Брюль) – надприродної спів
участі міфічних героїв минулого (богів, предків, «батьківзасновників») в житті сучасних поколінь. Ця ідея спирається на притаманну міфологічній свідомості концепцію
часу, що стверджує як послідовність існування «первісного» часу, в якому знаходились творці історії, так і паралельність буття часових шарів, при якій героїчне минуле
стає вічністю, спроможною включатися на певних відрізках в події теперішнього. Така концепція часу задає відповідну композицію міфологічної історії – її лейтмотивом
виступає «священна історія», творіння та перетворення
доль спільнот міфічними героями. Період «священної історії» є для цього типу свідомості «золотим», найбільш істотним та взірцевим часом. Насиченість міфоісторичних
оповідань повідомленнями про діяльність священних для
культурної історії героїв оточує їх ореолом сакрального
знання. Загальний колорит міфоісторії зумовлений темою спасіння спільноти чи її обраної частини. Текст тут
оформлюється переважно як усна розповідь (в архаїчних
культурах – поетична) і як ритуал, який розігрує сюжет
певного міфу, однак текстом тут можуть бути і своєрідно
осмислені явища навколишнього світу, наприклад ланд181

шафт, структура якого в контексті міфологічного мислення «прочитується» як система знаків історичних діянь
героїв минулого. Традиційний спосіб передачі міфоісторії
побудований передусім на особистому спілкуванні і залученні до ритуалізованих форм поведінки.
В стародавніх культурах міфоісторія складалась як сукупність міфів, що розповідали про походження людей,
виникнення культурних навичок, відособлення родів та
племен, влаштування суспільного життя. Із архаїчної міфоісторії виростають теологія історії і філософія історії.
З ускладненням історичної свідомості міфоісторія не зникає, залишаючись аж до нашого часу одним із найбільш
поширених способів осмислення і переживання минулого. Значення міфоісторії особливо зростає в кризові для
суспільства епохи, коли до розробки та пропаганди міфоісторії вдаються найрізноманітніші суспільні групи – від
найконсервативніших до ультра-революційних, що використовують міфоісторію для реалізації своїх планів.
Перш ніж вести мову про умови та засоби деміфологізації історичної свідомості, слід відкинути упередженість
стосовно міфу, сформовану ще у ХVІІІ столітті, а саме –
ототожнення міфу з вигадкою, фікцією, усім тим, що виходить за межі «реальності».
Мірча Еліаде стверджував, що ця упередженість
сформувалася під впливом примітивно витлумаченого християнства, і що вона має бути подолана:
«подібно до багатьох інших, кліше епохи Просвітництва і позитивізму вони (упередження стосовно
міфу) також мають християнське походження та
структуру, оскільки відповідно до примітивного
християнства, все що не могло бути виправдане
посиланням на той чи інший Заповіт, було невір
ним, було «вигадкою». Однак дослідження етнологів примусили нас переглянути цей семантичний
спадок християнської полеміки, що суперечить
язичницькому світу. Ми нарешті, починаємо усвідомлювати і розуміти те значення міфу, яке було
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закладене в нього «примітивними» та архаїчними
суспільствами, тобто тими шарами людства, де
міф є справжньою основою суспільного життя та
культури»1.
Аналогічну позицію відстоював і О. Лосєв, стверджуючи, що міф в жодному разі не слід тлумачити як фікцію
чи фантастичну вигадку. Для підтвердження цієї тези і
Еліаде, і Лосєв безпосередньо апелюють до міфологічної
свідомості, яка обґрунтовує саму себе як щось істинне.
Лосєв вважав, що ставлення до міфології як до вигадки зумовлене досить умовною точкою зору, характерною
для вузького кола вчених останніх двох-трьох століть. Ця
точка зору не дозволяє нам зрозуміти справжню сутність
міфу. Для цього необхідно стати на позицію самого міфу,
бачити «міфічними очима». І лише тоді, коли ми побачимо міф зсередини його самого, стане самоочевидним, що
міф є найбільш яскравою і справжнісінькою дійсністю.
Це – цілком необхідна категорія мислення та життя, далека від будь-якої випадковості та свавілля. Міф є логічною
(передусім діалектичною) необхідною категорією свідомості та буття 2.
Вимога Лосєва щодо бачення міфу очима самого міфу
повною мірою реалізується у методі творчої герменевтики, який використовує М. Еліаде. Сутність цього методу
полягає в поясненні міфу із самого себе, не вдаючись до
понять, запозичених з інших сфер.
За допомогою творчої герменевтики дослідник починає занурюватись вглиб самого міфу, відкриваючи в
ньому все нові і нові смисли. В результаті ми, слідом за
М. Еліаде, доходимо висновку, що міф – це не просто інфантильний чи оманний витвір «примітивного людства»,
а відображення форми буття в світі.
До такого розуміння постійно наближається і сучасна людина, яка вже починає здогадуватись, що міф є
Элиаде М. Назв. работа. – С. 23–24.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Академический Проект, 2008.
– C. 33–34.
1
2
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іншим способом мислення, до якого не можна ставитися з упередженістю, як до забобону. Більше того, Еліаде
стверджує, що міф є найбільш значущою формою колективного мислення в загальній історії думки». Але оскільки колективне мислення присутнє в будь-яку епоху і в
будь-якому суспільстві, незалежно від культури та рівня
розвитку, воно неминуче має формувати риси міфічної
свідомості. Тому міф, за Еліаде, такою ж мірою характеризує як архаїчне, так і сучасне суспільство: в площині
суспільного життя не існує розриву у послідовній зміні
архаїчного та сучасного світів. Єдина істотна відмінність
полягає у наявності персонального мислення (котре було
відсутнє або майже відсутнє серед членів традиційних
суспільств) у більшості індивідуумів, з яких складається
сучасне суспільство,
Як показує М. Еліаде, міфічна свідомість тісно пов’я
зана із свідомістю історичною. В архаїчних суспільст
вах міф був своєрідною парадигмою розвитку історії,
покликаний передавати абсолютну істину про священну історію, бути взірцем для всіх людських вчинків та
утримувати в собі певну модель, котра циклічно відтворювалась в історії.
Відкриття лінійної історії в монотеїстичній свідомості
певною мірою було подоланням міфу, але це не означає,
що він взагалі зникає. Міфологічне мислення вижило та
збереглось, хоча і радикально змінилось. Найбільш парадоксальним є те, на думку Еліаде, що воно вижило та збереглось передусім в історіографії.
Для того, щоб проаналізувати, яким чином міф присутній в сучасній свідомості, необхідно насамперед розкрити логіку взаємозв’язку міфічної та історичної самосвідомості.
Історична самосвідомість, як відомо, може себе виявляти на кількох рівнях. Для нас цікавим є передусім
теоретичний. В цьому разі для впорядкування історичних уявлень обираються конкретні історичні концепції,
які для людини повинні мати насамперед світоглядне
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значення. Їх достовірність визначається зазвичай не науковими методами та теоретичними аргументами, а здебільшого тими, що дають людині відчуття свого місця в
історії. І тут на перший план часто-густо виступає міфологія.
В сучасній історичній свідомості концептуальна складова має таке ж значення, як і архетипічний взірець для
міфологічної свідомості, можна навіть виокремити їх
спільні функції.
По-перше, і архетипічна, і історична концепція структурують емпіричний зміст, створюють цілісну картину
світу.
По-друге, і архетипічна, і історична концепції первинні по відношенню до емпіричного змісту і не виводяться
з нього. Іншими словами, вибір історичної концепції аж
ніяк не визначається кількістю й характером накопичених знань.
По-третє, зміна історичних, як і архетипічних парадигм мотивується не новими знаннями про історію та
світ, а зміною або світоглядних установок, або потребою
самовизначення в світі та в житті, чи то змінами власної
самооцінки, ціннісного сприйняття зовнішньої дійсності.
По-четверте, історична концепція, як правило, виключає з історичного пізнання все те, що не узгоджується з
нею, все випадкове, другорядне й те, що не має історичного значення. Цілком аналогічно і архетипічна модель
виключає із міфологічної свідомості все те, що їй не відповідає.
По-п’яте, і історична концепція, і архетипічна модель
надають власного сенсу явищам і виключають їх розгляд
за межами інтерпретації в рамках власного контексту.
Зазначені спільні риси ще недостатньо чітко показують відмінність історичної концепції від наукової теорії.
Однак можна виокремити спільні відмінності (і для міфологічної парадигми, і для історичної концепції) у традиційному тлумаченні наукової теорії. Так, наукова теорія, як відомо, спрямована на приріст нового знання;
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міфологічна парадигма так, як і історична концепція,
спрямована передусім на впорядкування уже наявного
знання. Якщо за допомогою фізичної концепції можна
щось дізнатися нове про фізичний світ, то за допомогою історичної концепції неможливо отримати ні нових
свідчень про минулі події, окрім тих, що уже відомі, ні
передбачити майбутні події. Істинність наукової теорії
є завжди проблематичною і може бути спростована або
експериментально, або шляхом констатування внутрішньої суперечливості; історична ж концепція в принципі
не може бути перевірена експериментально, а вимога
внутрішньої несуперечливості не може бути виконана в
силу наявності випадкових факторів в історії. Саме вони
задають момент невизначеності, який апріорно припускається будь-якою історичною концепцією і яким пояснюється будь-яка суперечність.
Окрім того, історичне пізнання з самого початку передбачає сприйняття історичних фактів не самих по
собі, а в певній інтерпретації, котра задається історичною концепцією. Іншими словами, ті факти, які могли б
суперечити історичній концепції, відразу виключаються
із історичного пізнання, що властиве не лише історичній,
а й міфологічній свідомості.
Отже, якщо ми ту чи іншу наукову концепцію можемо, використовуючи раціоналістичні аргументи, спростувати, то ми не можемо в принципі спростувати аналогічним чином історичну концепцію. Ми можемо лише
передбачити існування іншої концепції, яка буде більше
відповідати інтуїції і менше залишати проблем, описуючи дійсність. Однак, доводячи переваги нової історичної
концепції, нам доведеться апелювати не до наукових
критеріїв істинності (експеримент, верифікація тощо), а
до міфологічних (відповідність життєвим інтуїціям, відсутність проблематизації та ін.).
Слід зазначити, що історична концепція не єдина в
своїй претензії на науковий характер й не єдина у вико
ристанні міфологічних критеріїв істини. Наприклад, пси
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хоаналіз З. Фройда робить те ж саме. За допомогою його
концепції можна впорядкувати певним чином й привести у відповідність до теорії будь-який емпіричний матеріал, пов’язаний не лише з психікою людини, а й з історією людської культури взагалі. Іншими словами, концепція Фройда пояснює практично все, не залишаючи місця
для проблематизації дійсності. Поряд з цим критерієм
(усуненням проблематизації), іншим критерієм, який використовується в концепції Фройда, є апеляція до життєвих інтуїцій самої людини. На цій підставі можна стверджувати, що концепція Фройда є значно ближчою до міфологічного світогляду, ніж до наукового.
Міфологічний характер теорії Фройда відзначався
багатьма дослідниками, зокрема К. Леві-Стросом, який
пише: «Викликає занепокоєння тенденція, що має місце
в останні роки, перетворити психологічну систему, яка
складається із сукупності наукових гіпотез, в своєрідну
розмиту міфологію, котра проникає у свідомість групи.
<...> Таким чином виникає небезпека паралелізму між
психоаналізом та магією. <...> Це може призвести до
того, що психоаналіз втратить спроможність надавати
дієву допомогу, лікувати окремих індивідів й на перше
місце висунеться популярна міфологічна система, у відповідності до якої і на основі якої почне перебудовуватися весь світ тієї чи іншої соціальної групи»1.
На ще одну істотну відмінність історичного пізнання
від наукового звернув увагу російський філософ Сергій
Булгаков. Аналізуючи концепцію прогресу, він поставив
перед собою завдання дослідити сам характер понять,
що використовуються в соціології. Соціологією він визнавав не лише конкретну соціальну дисципліну, а весь пізнавальний інструментарій історичної свідомості взагалі.
Булгаков зазначав при цьому, що соціологія використовує
поняття, отримані шляхом абстрагування від конкретної
історичної дійсності. За допомогою цих взаємопов’язаних
Леви-Строс К. Структурная антропология / [Вяч. Вс. Иванов (пер.
с фр.)]. – М.: Академический Проект, 2008. – С. 162–163.
1
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понять вона виявляє різноманітні зв’язки між явищами, а
останні описуються у вигляді соціологічних законів. При
цьому власне індивідуальні події зникають в абстрагованих від дійсності поняттях й тому соціологія в принципі
не має справи з індивідуальними подіями і не спроможна
стосовно них робити передбачення.
Філософ чудово розуміє, що будь-яка наука використовує абстрактні поняття, однак він показує, що характер утворення понять в соціології та в науці цілком відмінний. Наукові поняття формуються шляхом виокремлення певної суми властивостей предмета шляхом абстракції; однак ці властивості самі по собі є самостійною
реальністю; тому наука може користуватися висновками
для практичних цілей, піддаючи ці висновки певному
практичному обліку; в цих межах природознавство стає
спроможним до передбачення1.
Іншими словами, якщо наукове поняття утворюється
як клас предметів, котрі мають будь-яку спільну, істотну для даної науки ознаку й при цьому наукове поняття виокремлює із предметної дійсності певний загальний
зміст, котрий може бути проаналізовано і відносно якого
можна робити припущення, що експериментально перевіряються, то соціологічні (історичні) поняття не передбачають виокремлення загального змісту різних явищ.
Вони абстрагуються від дійсності, в якій цілком зливаються різні явища, що не мають спільного змісту, тобто
соціологічне поняття може бути застосоване для описання лише тієї дійсності, від якої воно абстраговане. Якщо
змінюється ситуація, то змінюється й зміст елементів, що
її складають, а разом з цим має змінюватися й соціологічне поняття. Таким чином, змінюючи ситуацію, ми не
можемо користуватися старими соціологічними поняттями, оскільки не можемо для описання майбутньої ситуа
ції використувати вже наявні поняття. На цій підставі,
як вважає С. Булгаков, соціологія в принципі нічого не
Булгаков С.Н. Сочинения. – В двух томах. – М.: Наука, 1993.
– Т. 2. – С. 58.
1
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може сказати про майбутні події, її завдання полягає
лише в тому, щоб систематизувати знання, однак вона
не може сприяти набуттю нових знань.
Таким чином, можна зробити висновок, що історичне
пізнання має специфічний характер, який виділяє його
серед інших наук. Він проявляється в тому, що історичне пізнання містить багато спільних рис з міфологічним
світосприйняттям. Як було показано, історичне пізнання цілком визначається історичною концепцією, котра
містить в собі багато рис, характерних для міфологічного архетипу. Саме ця обставина дозволила М. Бердяєву говорити про нерозривність історичної свідомості та
міфотворчості. Будь-яка історична концепція створює
міфи про історичні епохи. До якого б періоду ми не звернулись, завжди будемо зустрічати його міфологізацію.
Однак крім міфів, що сягають глибин минулого,
різноманітні історичні епохи насичені елементами
міфотворчості. Кожна історична епоха, навіть в новій історії людства, такій несприятливій для міфології, насичена міфами, – так, наприклад, велика
французька революція, що відбулася в яскравому
світлі раціоналістичного дня, обросла міфами, по
суті створений міф про неї; цей міф підтримувався,
а не руйнувався істориками протягом дуже тривалого періоду часу, і лише порівняно пізні історики
почали його руйнувати, як це зробив Тен в своїй історії революції. Такі міфи існують про епоху Ренесансу, про Реформацію, про епоху середньовіччя, я
не кажу вже про більш віддалені історичні епохи,
коли думка не була ще осяяна яскравим світлом
розуму1.
М. Бердяєв робить висновок про неможливість пізнання виключно об’єктивної історії. Однак при цьому він
далекий від того, щоб вважати, що історія є видумкою чи
фікцією. Історія є справжньою реальністю, яка проявляє
себе не зовні по відношенню до людини, а зсередини неї
1

Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Канон+, 2002. – С. 18.
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самої. Історія розкривається в діалозі з людиною, котра
її пізнає. Вона є результатом людського самопізнання і
в ній містичним чином поєднується доля однієї людини
і доля всього людства. Всі ці думки Бердяєв навіть не
намагається обґрунтувати. Він прагне лише найбільш
яскраво виразити свою особистісну інтуїцію, не піклуючись про те, наскільки це вираження відповідатиме вимогам філософського світобачення. Те, що робить Бердяєв, є по суті міфологізацією історії. На початку своєї книги з філософії історії він виходить з ототожнення історії
та міфу – історія не є об’єктивною емпіричною даністю,
історія є міфом. Але міф це не вигадка, а реальність, однак реальність іншого порядку, ніж реальність так званої
об’єктивної емпіричної даності.
Виокремлення спільних рис міфології та історії можна проілюструвати на конкретних прикладах, зокрема –
на теорії прогресу та теорії культурно-історичних типів.
С. Булгаков підкреслював особливу значущість теорії прогресу для людини його часу. На його думку, ця теорія заміщує водночас і втрачену метафізику, і релігію. По суті,
вона в силу своєї претензії передбачувати поступальний
історичний розвиток відіграє роль есхатології і це споріднює її з богослов’ям: подібне прозріння в майбутнє приписується й науці про суспільний розвиток, – соціології,
котра набуває відтак цілком виключного значення серед
інших наук, стає своєрідним богослов’ям нової релігії.
За часів С. Булгакова і М. Бердяєва філософія міфу
ще не сформувалась як окремий напрямок вітчизняної
філософії. До появи книги О. Лосєва «Діалектика міфу»
досить умовно розмежовувалась міфологія та релігія. Те,
що Булгаков називає релігією стосовно теорії прогресу,
ми з повним правом повинні були б назвати міфологією.
Однією з основних причин, внаслідок яких концепція
прогресу набуває своєї міфологічної достовірності, є те,
що вона відповідає сподіванням людей на краще майбутнє. Теорія прогресу створює ілюзію, що з плином часу
життя людини буде покращуватися. Однак, оскільки різ190

ні люди під кращим життям розуміють зовсім різне, стає
не зрозумілим, що ж саме має прогресувати. Теорія прогресу імітує піднесений ціннісний характер, що дозволяє
привести її у відповідність з людською потребою сподіватися на краще.
3. Принципи міфологічного мислення
Як відомо, міфологічна свідомість має власну логіку,
і ця логіка не може бути спростованою за допомогою логіки абстрактного мислення. Під останньою будемо мати
на увазі використання правил формальної логіки для
аналізу понять, які описують світ. Ще О. Лосєв показав,
що міф прагне не аналізу, а синтезу смислів речей. Якщо
абстрактне мислення вимагає несуперечливості в ході
аналізу окремих смислів речей, то міфологічна свідомість
відсторонюється, а це передбачає можливість втілення в
речах більш загальних смислів. М. Еліаде зазначав, що
міфологічна логіка відповідає логіці міфологічних архетипів, де вимоги формальної логіки усуваються. Я. Голосовкер розглядає логіку міфу як спосіб пізнання через уяву.
В цьому типі пізнання вперше зароджуються смислообрази, які є умовою всіх інших законів, отриманих шляхом абстрагування від первинного смислового змісту.
Таким чином, логіка міфу не має бути підпорядкована логіці розумовій, оскільки остання є вторинною й похідною від логіки уяви, котру використовує міфологічна
свідомість.
На підставі сказаного можна сформулювати засадничий принцип міфологічного мислення – принцип раціональної неспростовуваності міфологічних істин. Цей
принцип був виявлений і Р. Бартом, який аналізує його
на прикладі цілком типової побутової ситуації. Він взяв
для ілюстрації звичайний газетний заголовок, де зазначалось: «ЗНИЖЕННЯ ЦІН: ПЕРШІ ОЗНАКИ. ОВОЧІ: НАМІТИЛОСЬ ЗНИЖЕННЯ»1. Семіологічна схема цього заБарт Р. Миф сегодня // Ролан Барт. Мифологии. – М.: Академи
ческий Проект, 2008. – С. 290–291.
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головку, за Бартом, є наступною: первинна семіологічна система суто мовна, повідомляє про зниження цін.
Вторинна семіологічна система вказує на успішність
діяльності уряду, яка привела до зниження цін. Її концепт Барт позначає терміном «урядовість», тобто уряд як
квінтесенція ефективності. На цей концепт вказує увесь
заголовок як ціле, включаючи і текст, і означуваний текстом смисл, і крупний шрифт, використаний при наборі.
Заголовок сприяє виникненню міфу: ціни на овочі знижуються, тому що цього хоче уряд.
При цьому сама ж газета заради пристойності дрібнішим шрифтом додає фразу, яка мала б зруйнувати цей
міф: «Зниженню цін сприяє сезонне насичення ринку».
Однак, як вказує Барт, приведена нижче фраза неспроможна зруйнувати міф.
На думку дослідника, міф ґрунтується на навіюванні,
він викликає безпосередній ефект, й не важливо, що потім міф буде зруйновано, адже передбачається, що його
вплив буде сильнішим за раціональні пояснення, котрі
можуть пізніше його спростувати. Це означає, що прочитання міфу здійснюється миттєво. Більш уважне читання міфу жодним чином не посилить й не послабить силу
його впливу, міф неможливо ні вдосконалити, ні спростувати; ні час, ні наші знання не спроможні щось додати
чи відняти.
Семіологічна схема приведеного вище заголовку передбачає два різних смислових рівні – мовний та міфологічний. Приписка дрібним шрифтом має відношення до
мовного смислу, але аж ніяк не торкається міфологічного.
Іншими словами, жодна приписка, спрямована на
раціональне пояснення ситуації, неспроможна спростувати міф, що сформувався. Даний приклад дуже влучно характеризує сучасну міфологічну свідомість, яка насамперед передбачає «двомисленнєвість». Людина може
знати раціональне пояснення ситуації й водночас дотримуватися міфологічного пояснення, котре суперечить
раціональному. При цьому людина отримує можливість
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ніяк не реагувати на цілком очевидні факти й аргументи.
В результаті будь-яка раціоналістична аргументація на
неї перестає діяти.
Означений принцип раціональної неспростовуваності передбачає й другий, що випливає з нього,
принцип припустимості суперечностей. Цей принцип найбільш повно розкритий Я. Голосовкером
в «Логіці міфу», де автор показує незалежність міфологічної логіки від вимог несперечливості логіки
формальної. Якщо в формальній логіці, в дилемі –
«або-або» діє принцип «третього не дано», то міфологічна логіка стверджує протилежне: третє дано.
При цьому обидва положення дилеми можуть бути
й істинними, й хибними водночас – логіка чудесного в міфі, заперечуючи одне, може водночас заперечувати прямо протилежне до нього і, стверджуючи одне, може водночас стверджувати прямо
протилежне1.
Масова свідомість сучасної людини здебільшого спроможна схоплювати лише смислообрази, а не відсторонені поняттєві структури, за допомогою яких здійснюється
аналіз. Історична свідомість в масовій свідомості набуває
форми політичних ідеологій, котрі цілком підпорядковуються міфологічним закономірностям. Можна прослідкувати паралель між принципами міфологічного мислення,
на які вказував Голосовкер, та сучасною ідеологізованою
свідомістю.
1) Довільність у часі: логіка чудесного у міфі немовби
вільно грає категоріями – часом, простором, кількістю, якістю, причинністю. Граючи простором і часом, чудесне свавільно стискує, розтягує або взагалі
їх усуває, не виходячи при цьому за межі предметної
речовності світу. Тривалість життя героїв може довільно подовжуватися чи скорочуватися. Час розвитку людини може зупинятися в будь-якій точці, залишаючи її або вічно юною, або вічно старою. Хро1

Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М.: Наука, 1987. – С. 37–39.
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нологія подій може змішуватися довільно. Сучасна
ідеологізована свідомість також цілком незалежна
від законів часу. Тривалість політичного життя тут
відіграє умовну роль. Хтось роками йде до влади, а
хтось за півроку із цілком невідомого функціонера
може перетворитися на політичного лідера.
2) Незалежність від простору: граючи часом, логіка
чудесного водночас грає й простором, іноді навіть
повністю його усуваючи. Відстань, швидкість і спосіб пересування в міфологічному просторі є цілком
довільними. Так, сучасна ідеологізована свідомість
часто висуває до політиків вимогу всюди присутності. Що б не відбувалося, відбувається з відома уряду.
Це випливає із аксіоми ідеологізованої свідомості:
«Уряд винний у всьому». Політичне керівництво країн чудово усвідомлює цей принцип міфологічного
мислення й часто намагається його подати в більш
вигідному для себе світлі: «В усьому заслуга уряду».
3) Принцип «якщо після цього, значить внаслідок цього». При аналізі міфологічної свідомості цей принцип
найбільше кидається в очі. Так, якщо вчора до влади прийшов новий уряд, а сьогодні змінились ціни,
то ніщо не зможе переконати пересічну людину, що
уряд не є тому винуватцем. І не має значення, що в
уряду не було часу для будь-яких дій. Якщо одна подія передувала іншій, значить вона є її причиною.
4) Ігнорування очевидного. Масова ідеологічна свідомість зовсім не враховує очевидні факти, цілком
безглузді речі можуть сприйматися як щось цілком
належне, а очевидні пояснення ігноруватися. Якщо
скоєно теракт, то ідеологічна свідомість ігнорує те,
що він є вигідним для якоїсь конкретної особи й шукає винуватців чи серед нацменшин, або в середо
вищі ідеологічних противників, чи інших метафізичних ворогів. Подібним чином пояснюються будьякі явища від елементарних виробничих аварій до
макроекономічних процесів.
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5) Необов’язковість висновків із засновків. Ідеологічна свідомість спроможна цілком ігнорувати взає
мозв’язок висновків і засновків. Наприклад, людина може визнавати, що економіка переживає кризу внаслідок дефіциту бюджету й цілком відкидати будь-яку ідею скорочення бюджетних видатків.
Очевидна суперечність між цими позиціями просто
ігнорується, що виключає можливість дискусії з цього питання.
Наведені вище принципи, хоча вони й не вичерпують
всіх характеристик міфологічної та ідеологічної свідомості, роблять останню цілком вільною від раціональних
вимог розуму. Будь-яке ведення ідеологічної полеміки на
раціональних засадах втрачає сенс. Однак із неможливості в межах ідеологізованої свідомості вести полеміку
на раціональних принципах не випливає неможливість
вести полеміку взагалі. Вона можлива. Однак має орієнтуватися на міфологічну, а не на раціональну істинність.
А міфологічна істинність знаходить своє обґрунтування у
особистому життєвому досвіді. Так, якщо людина налаш
тована бачити всіх ворогами, то цей досвід конфлікту з
оточуючими буде для неї підтвердженням істинності ідео
логії, заснованої на класовій чи національній ворожнечі.
Полемізувати з конкретними теоретичними формами вираження цієї ідеології абсолютно безглуздо, полеміка стає
можливою лише за умови звернення до власного життєвого досвіду людини. В цьому разі необхідно розкрити
смислову ціннісну структуру світогляду людини, показати наскільки адекватно в ньому розкриваються життєві
її інтуїції й наскільки руйнівними вони можуть виявитися, набувши саме такої ідеологічної форми. Іншими словами, вести полеміку з міфологічною свідомістю можна
лише всередині самої цієї міфологічної свідомості. Нерозуміння цієї вимоги приводить до того, що суспільство
докладає величезних зусиль на політичну полеміку, котра
не дає жодних результатів. Як наслідок, сторони, що сперечаються, залишаються при своєму й нічого корисного,
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окрім роздратування, в них не виникає. Названі принципи дають розуміння того, на яких саме закономірностях
ґрунтується переконаність носіїв масової свідомості, які
механізми можуть використовуватися для їх ідеологічної
обробки і як з ними можна вести полеміку.
Сучасна історична самосвідомість спирається передусім на міфологічні принципи, які спрацьовують як на
історико-теоретичному, так і на масовому ідеологічному
рівні.
Якщо на першому вони використовуються поряд з раціональними, то на другому раціональні засоби пізнання
усуваються і діють лише міфологічні. При цьому, як вже
зазначалося, міф слід тлумачити не як вигадку, а скоріше як специфічну форму вираження конкретно-чуттєвої
дійсності.
З точки зору своєї структури, міф як вияв творчості включає в себе як мінімум чотири різновиди людської діяльності: комунікативну, пізнавальну, ціннісноорієнтаційну та перетворювальну. Їх єдність проявляється в тому, що кожна із цих форм діяльності, залишаючись відносно самостійною, включає в себе три інших
різновиди.
Стосовно реальної практичної діяльності міфічна діяльність є багаторазово опосередкованою й водночас її
безпосередньою формою. Міфічна модель є замінником
реального епізоду людської життєдіяльності. Як аналог
міфічної події, вона є схемою, структурою, знаковою
системою, що знаходиться у відношенні подібності до
оригіналу; як модель певних дій вона є взірцем, нормою,
мірою, котра створює можливість ототожнення реального суб’єкта з міфічним, робить можливим його наслідування. Ця модель відіграє функції: а) перетворення
реальної події в міфічний образ (конструювання «оригіналу»); б) перетворення образу в розуміння, інформацію
(узагальнення та інтеріоризація знань, вмінь, навичок);
в) зберігання, накопичення та осучаснення інформації;
г) зв’язок інформації з певними способами, формами її
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вираження (усна та письмова мова, символічні й інші
форми вираження).
Таким чином, є певні підстави вважати міфотворчість явищем, значною мірою іманентним людській природі. Адже, якби не було людини, особистості з її самосвідомістю та усвідомленням дисгармонії свого буття й буття навколишньої дійсності, не було б і міфу як засобу, що
компенсує наслідки прояву спотворених, деформованих
суспільних відносин. Не можна не погодитися з тією думкою, що для того, щоб зрозуміти чим є міф, спочатку слід
зрозуміти, що таке людина. Антропологічну сутність міфу
підкреслює і К. Хюбнер1, німецький дослідник, відомий
своїми працями в галузі філософії науки. Цей мислитель
обґрунтовує свою теорію міфу як антропологію, намагаючись довести, що людська сутність з врахуванням всіх
її історичних трансформацій в кінцевому, засадничому
сенсі, є незмінною.
Історична міфотворчість є одним із соціокультурних
явищ. Цей феномен є суто архаїчним і, водночас, як тінь
продовжує супроводжувати людину й донині. Очевидно,
розгадка таємниці цього соціокультурного явища міститься в пізнанні сутності самої людини, для якої історична міфотворчість є чимось більшим, ніж проста гра
уяви та вияв недосконалості її мислення. Адже, створюючи міф про своє минуле, людина, з одного боку, тим
самим покладає можливість незавершеності діалогу з самою собою, можливість власного само творення, а з іншого – усуває небезпеку редукції історії до позитивістських спрощень та схем.
З цієї точки зору, деміфологізація історії може стати
засобом своєрідного прозріння лише за умови, що вона
уможливить ставлення до минулого не лише як до ланцюга фактів, детермінованих причинно-наслідковими
зв’язками природничого типу, а й як до сфери реалізації
людської свободи, людського духу.
Хюбнер К. Критика научного разума. – М.: Центр по изучению
немецкой философии и социологии, 1994. – 326 с.
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4. Міфологізація історико-філософського українознавства
Наявні в суспільстві міфологеми впливають на молодіжне сприйняття історії. В свідомості сучасної української молоді, як правило, утверджуються кілька формулміфологем, які разом відтворюють цілісний український
національний міф, що твориться з огляду не на реальний
стан, а на бажане.
Як підкреслює Н. Яковенко, впродовж середини –
другої половини XX століття, а особливо в останні роки,
частина згаданих формул-міфологем, адаптуючись до
нових політичних та соціальних реалій, обростала модифікованими варіаціями, новими векторами зацікавлення, несподіваними нюансами тощо. Простеження інтелектуальної генеалогії та внутрішніх пружин кожної з таких мутацій є вдячною дослідницькою проблемою саме
завдяки тому, що історична наука в Україні завжди була
(і досі є) чимось більшим, ніж пізнавальна дисципліна, а
цікавість до минулого України коріниться в площині квазіісторичній.
Для освіченого загалу йдеться не про факт історії як
такий, а про те, що ним засвідчується expressis verbis існування України всупереч усім – реальним чи уявним –
ворожим силам. Відтак, модифікація тієї чи тієї формулиміфологеми сигналізує про невербалізовані, ба – навіть
неусвідомлювані зміни у відчутті власної «українськості»,
що дає дослідникові унікальний матеріал для вивчення
латентних проявів національного самовираження, особ
ливо в радянські часи, коли, здавалося б, тоталітарна машина обробки умів його цілком розчавила.
Для прикладу згадаємо блискавичне, справді тріумфальне розповсюдження заявленої Я. Дашкевичем на
початку 90-х років минулого століття тези про Україну
як цивілізаційне пограниччя між Сходом і Заходом (недоступна українській молоді, ця теза здавна користувалася популярністю в еміграційній та новітній зарубіжній
українці). Той факт, що саме таким чином окресленому
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простору віддала перевагу більшість серед сучасної української молоді (сьогодні сприйняття України як терену
між Сходом і Заходом загалом перетворилося на публіцистичне кліше), набагато виразніше засвідчує внутрішній вибір кожної молодої людини стосовно змін, які намітилися в Україні. Тож на наших очах, по суті, народилася
чергова модифікація міфу про вибір, яка продовжила логічний ряд таких самих поворотних моментів, як «вибір
віри» князем Володимиром з наступним хрещенням Русі,
як «вибір протекції» Богданом Хмельницьким, що приєднало Україну до Московської держави, як «вибір володаря» Іваном Мазепою та ін.
Більш складною є генеалогія ще однієї відносно нової формули-міфологеми, яка сьогодні на рівні аксіоми
функціонує і в історіографії, і в публіцистичних ретрансляціях, а отже, і в свідомості української молоді. Йдеться про переконання, неначе українці різних регіонів, починаючи з часів Київської Русі, завжди усвідомлювали
свою етнічну спільність, а відтак, безперервно тяжіли до
«возз’єднання» тих чи тих територіальних одиниць, котрі впродовж ХІ–XIV століть опинилися у складі кількох
сусідніх держав. Генетично міфологема безперервного
тяжіння до «возз’єднання» є, звичайно ж, паростю одного з головних елементів конструювання національної
ідентичності – міфу про спільність етнічного походження як основи відчуття культурної співпричетності, спільної долі і ширше – певного «колективного Я» нації. Його
оформлення розпочалося ще наприкінці XVI – на початку XVII століття, але новітнє формулювання найповніше
подане у фундаментальній «Історії України-Руси» М. Грушевського. Питання про усвідомлення членами етносу
своєї спільності не здавалося історику суттєвим, оскільки
в його метафізичному баченні етнос (народ) виявляється
певною «органічною зв’язністю».
Зі свого боку, В. Липинський у межах проповіду
ваної ним у багатьох творах територіальної моделі
української нації бачив два її відлами – галицький
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і наддніпрянський, тобто, Схід і Захід. У гармонізації їхньої різнорідності, на його думку, «лежить
вся наша минувшина й будучина як українців: не
як російської чи польської провінціальної різниці,
а як окремої – посідаючої свою ціль, свою «рацію
існування» – нації. У 20-ті роки минулого століття
М. Хвильовий передбачав «оазис азіатського ренесансу», що наступить, коли Європа вичерпає свій
духовний потенціал. Саме розташування між Європою і Азією, – пояснював він, – дає можливість
Україні <..> виступити авангардом подальшого поступу людства1.
Ще одна формула-міфологема ґрунтується на тому,
що в нашій державі все має бути виразно українським.
З огляду на це, вважається, що кожній молодій людині
притаманні національно-психологічні особливості. Адже
самобутність української національної психології зумовлена матеріальними чинниками, культурно-історичними
обставинами (особливостями природи, території, економіки, культури тощо), природними особливостями
українців (анатомічними, фізіологічними, генетичними
та ін.). Так, психічні процеси (мислення, почуття, воля
тощо) українця, білоруса, молдаванина, росіянина мають
як спільні, так і відмінні ознаки. Нехтування усім багатством і розмаїттям якостей, відтінків національної психології (темпом і способом мислення, перебігом емоцій і
почуттів, особливостями мовлення тощо) і недооцінка їх
можуть призвести до збіднення психічного життя молодої людини, звузити світосприйняття, спотворити оригінальність світобачення.
Отже, в процесі виховання та навчання молоді необхідно особливо акцентувати увагу на своєрідності українського національного характеру. Вічне правдошукання, гостинність і щедрість, ласкавість і доброзичливість,
писемність і музичність, працьовитість і талановитість,
Див.: Горський В.С. Філософія в українській культурі. – К.: Центр
практичної філософії, 2001. – С. 173.
1
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ніжність і глибокий ліризм, свободолюбність і душевне
багатство – це лише деякі відомі у світі риси характеру
української нації. Але неодмінно потрібно звернути увагу
на те, що український національний характер і темперамент багатьох українців мають нашарування, які історично не притаманні їм і виникли під впливом чужорідних
факторів, політичних навіювань і настанов, ідеологічних
догм, привнесених ззовні. Такими нашаруваннями у частини молодих українців є: втрата історичної пам’яті, без
якої немислима національна свідомість, відчуття ними
національної неповноцінності, недостатнє чуття національної самоідентифікації, незнання рідної мови та неповага до неї, неприйняття соборності всіх українських
земель, терпимість щодо явищ, які порушують цілісність,
згуртованість народу, принижують його національні, духовні, культурні цінності.

Питання для самоконтролю
1. Чи можна раціонально спростувати міф?
2. Чи є деміфологізація завданням історії?
3. Що таке світогляд?
4. У чому близькість міфологічної та історичної свідомості?
5. Чи можна експериментально перевірити історичну концепцію?
6. Чи можлива об’єктивна історія?
7. Чи можна говорити про особливу логіку міфу і чому?
8. Як міф використовує мову?
9. Завдяки яким функціям міфічна модель може бути замінником реаль
ного епізоду людської життєдіяльності?

Теми для роздумів та реферативних досліджень
1. Структуралістські концепції міфу.
2. Ролан Барт як теоретик та практик міфології.
3. Філософія міфу М. Еліаде.
4. Необхідність міфології та її межі.
5. Філософія міфу О.Ф. Лосєва.
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6. Міф як засіб пізнання за К. Хюбнером.
7. Міфологія у політиці.
8. Метафізика історії Миколи Бердяєва.
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Класика філософської думки
Тексти першоджерел

Колінґвуд Р.Дж. Ідея історії.
Друкується за виданням: Колінґвуд Робін Дж. Ідея історії: З лекціями 1926-1928 рр. / Робін Дж. Колінґвуд ;
[Ян Ван Дер Дуссен (упоряд. та передмова), Олександр
Мокровольський (пер. з англ.)]. – К. : Основи, 1996.
– C. 56-60. – 615 с.
Для філософа ж тим фактом, що вимагає уваги, було б не
минуле саме по собі, як для історика, ані сама по собі думка
історика про це минуле, як для психолога, а обидві ці речі в
їхньому взаємозв’язку. Думка у її відношенні до об’єкта вже є
не просто думкою, а знанням; отже, чим для психології є теорія
чистої думки, психічних подій, абстрагованих від будь-котрого
об’єкта, тим для філософії є теорія знання. Тоді як психолог
питається: як мислять історики? – філософ ставить питання
так: як пізнають історики? Яким чином доходять вони свого
розуміння минулого? Із другого ж боку, розуміти минуле як річ
у собі, стверджувати, наприклад, що остільки років тому відбулися такі й такі події, – це справа історика, а не філософа.
Філософ цікавиться тими подіями не як речами в собі, а як речами, відомими історикові, й питається він не про те, які були
ті події та коли й де відбувалися, а про те, що ж у них є такого,
що надало змогу історикам пізнати їх.
Отже, філософові доводиться думати про розум історика,
але при цьому він не дублює роботи психолога, бо для філософа
думка історика є не комплексом психічних явищ, а системою
знання. Він також думає про минуле, але робить це так, що не
дублює праці історика, адже минуле для нього – це не низка
подій, а система пізнаних речей. Це можна висловити ще й та203

ким чином: філософ, наскільки він осмислює суб’єктивний бік
історії, є епістемологом, а наскільки осмислює бік об’єктивний,
то – метафізиком; але таке формулювання було б небезпечним,
адже було б помилкою висловлювати припущення, нібито можливо розглядати окремо епістемологічну й метафізичну частини філософської праці. Філософія не може розділяти на окремішності вивчення пізнання й вивчення того, що пізнається.
Ця неможливість прямо випливає з уявлення про філософію як
про думку другого ступеня.
Якщо таким є загальний характер філософського мислення,
то що ж я маю на увазі, коли обмежую термін «філософія», додаючи ще слово «історії»? Яке таке значення я вкладаю в особ
ливу філософію історії, що воно відрізняє її від філософії взагалі та від філософії чогось там іще?
Загалом усі погоджуються, хоч і не дуже впевнено, що існують розгалуження в межах єдиного корпусу філософії. Більшість людей розрізняє логіку або теорію пізнання й етику або
теорію дії, хоча багато хто з них, роблячи це розрізнення, пристав би і на те, що пізнання є в певному розумінні різновидом
дії та що дія, як її вивчає етика, є (або принаймні включає в
себе) певні різновиди пізнання. Думка, яку вивчає логіка, прагне знайти істину, а тому є прикладом діяльності, спрямованої
до певної мети, а це вже будуть етичні концепції. Дією, яку вивчає філософ-мораліст, є така дія, що засновується на знанні
чи вірі, що є добре, а що – погане, а знання чи віра – це епістемологічна концепція. Отже, логіка й етика – взаємопов’язані й
по суті нероздільні, хоч і різняться між собою. Якщо вже існує
філософія історії, то вона буде тісно пов’язана з іншими спеціальними філософськими дисциплінами – не меншою мірою,
ніж ці дві, логіка й етика, пов’язані між собою.
Тоді ми повинні поставити питання: чому філософія історії
має бути предметом спеціального вивчення замість улитися до
загальної теорії пізнання? Від самих початків європейської цивілізації люди мислили якоюсь мірою історично, але ж ми рідко
розмірковуємо над тією своєю діяльністю, яка нам дається зовсім легко. Лише коли ми переборюємо труднощі, нам доводиться осмислювати наші зусилля. Отже, матеріал філософії як
організовано-науковий розвиток самосвідомості залежить час
від часу від особливих проблем, у яких, на будь-котрий даний
час, люди натрапляють на особливі труднощі. Якщо ми погля204

немо на особливо значні теми філософії будь-котрого народу в
будь-котрий період його історії, то виявимо ознаки особливих
проблем, на розв’язання яких спрямовувалась уся енергія їхнього духу.
А периферійні та другорядні теми виявлять нам речі, що не
становили для тих народів особливих труднощів.[...]
Історична думка має свій власний предмет із його власними особливостями. Минуле, що складається з конкретних
подій, які відбулися в просторі й часі, а більше вже не відбуваються, не може бути осягнуте з допомогою математичного
мислення, оскільки математичне мислення осягає об’єкти, що
не мають ніякого особливого розташування в просторі й часі,
і то саме завдяки цьому бракові особливого часо-просторового
розташування вони є пізнаваними. Ані не може минуле бути
осягнуте теологічним мисленням, тому що об’єкт цього типу
мислення – єдиний та безмежний, а історичні події є кінцевими й численними. Не осягнути його й природничо-науковим
мисленням, оскільки істини, що їх відкриває природнича нау
ка, перевіряються спостереженням та експериментом, які дають нам наочну доказовість, тоді як минуле вже зникло й наші
припущення щодо нього ніколи не можуть бути перевірені так,
як ми перевіряємо наші природничо-наукові гіпотези. Отже,
теорії пізнання, що виникли, аби пояснити математичне, теологічне й природничо-наукове знання, не зачіпають особливих
проблем знання історичного, а коли б ті теорії захотіли подати
себе в якості вичерпних пояснень пізнання, із цього, по суті,
випливало б, що історичне пізнання взагалі неможливе.
Усе це не мало значення, поки історичне пізнання не ста
ло фактом свідомості філософів, наштовхнувшись на особливі
труднощі й виробивши на їх подолання особливі технічні засоби. Та коли це вже сталося (десь так у XIX сторіччі), ситуація на
той час була така, що поширені тоді теорії пізнання були зорієнтовані на специфічні проблеми природничої науки, успадкувавши традицію, засновану на вивченні математики й теології,
а цієї нової історичної техніки, що розросталася на всі боки, до
уваги ще не брали. Тому потрібне було спеціальне дослідження,
завданням якого стало б вивчити цю нову проблему чи групу
проблем, проблем філософських, породжених існуванням упорядкованої та систематизованої історичної науки. Це нове дослідження могло б цілком виправдано претендувати на звання
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філософії історії, і саме до цього дослідження є внеском ця моя
книга.
Дослідження проходитиме у два етапи. По-перше, треба
буде розробити філософію історії, але таким чином, щоб вона
не опинилась у такому собі вологонепроникному відсіці, бо у
філософії подібного немає, – а у відносно незалежних умовах,
як спеціальне вивчення спеціальної проблеми. Ця проблема вимагає особливого розгляду хоча б тому, що традиційні філософії нею не займаються, тож розглядати її треба окремо від
інших питань, оскільки, за загальним правилом, усяка філософія заперечує те, чого не стверджує. Так що традиційні філософії несуть із собою невисловлене чітко переконання: історичне
пізнання неможливе. Тож філософія історії тим часом не повинна їх зачіпати, аж поки не спроможеться сама вибудувати
незалежне доведення того, що історія – можлива.
Другим етапом буде вироблення зв’язків між тією новою галуззю філософії і давніми традиційними доктринами. Будь-яке
доповнення до комплексу філософських ідей змінює якоюсь
мірою все, що досі до нього входило, а поява нової філософської науки робить необхідним перегляд усіх дотеперішніх філософських дисциплін. Наприклад, поява сучасних природничих наук та породженої їхнім осмисленням філософської теорії
вплинула на традиційну логіку, породивши повсюдне невдоволення логікою силогізмів і замінивши їх новими методологіями Декарта і Бекона; так само вплинули вони й на теологічну
метафізику, яку XVII сторіччя успадкувало від Середніх віків,
і породило нові концепції Бога, які ми знаходимо, наприклад,
у Декарта й Спінози. Бог Спінози – це Бог середньовічного
богослов’я, переінакшений у світлі науки XVII сторіччя. Отже,
в часи Спінози філософія науки вже не була окремою галуззю
філософського дослідження, відділеною від інших дисциплін:
вона проникла у них і створила вивершену філософію, всю
пронизану науковим духом. У нашому випадку таке означа
тиме повний перегляд усіх філософських питань у світлі досягнень філософії історії в її вужчому значенні, і це дасть життя
новій філософії – філософії історії в широкому розумінні, себто
вивершеній філософії, осягнутій з історичної точки зору.[...]
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Лосєв О.Ф. Діалектика міфу
Переклад здійснено за виданням: Лосев А. Ф. Диалектика мифа. / Алексей Федорович Лосев. – М. : Академический Проект, 2008. – С. 33-44. – 303 с.
[…] Зрозуміло, міфологія є вигадкою, з точки зору науки,
але лише тієї, яка характерна для вузького кола вчених новоєвропейської історії останніх двох-трьох сторіч. З якоїсь довільно
узятої, абсолютно умовної точки зору міф дійсно є вигадкою.
Проте ми умовилися розглядати міф не з погляду якого-небудь
наукового, релігійного, художнього, суспільного і ін. світогляду, але виключно лише з погляду самого ж міфу, очима самого міфу, міфічними очима. Цей ось міфічний погляд на міф
нас тут і цікавить. А з погляду самої міфічної свідомості ні в
якому разі не можна сказати, що міф є фікцією і грою фантазії. Коли грек не в епоху скептицизму і занепаду релігії, а в
епоху розквіту релігії і міфу говорив про своїх численних Зевсів або Аполлонів; коли деякі племена мають звичай надягати
на себе намисто із зубів крокодила для уникнення небезпеки
потонути, перепливаючи велику річку; коли релігійний фанатизм доходить до самокатування і навіть до самоспалення; –
то вельми неосвічено було б стверджувати, що міфічні збудники, що діють тут, не більш, як тільки вигадка, чиста вигадка
для даних міфічних суб’єктів. Потрібно бути короткозорим в
науці, навіть просто сліпим, аби не побачити, що міф є (для
міфічної свідомості, звичайно) за своєю конкретністю максимально інтенсивною і напруженою реальністю. Це не вигадка,
але – найбільш яскрава і сама справжня дійсність. Це – абсолютно необхідна категорія думки і життя, далека від будьякої випадковості і свавілля. Відмітимо, що для науки XVII–
XIX сторіч її власні категорії зовсім не такою мірою реальні,
як реальні для міфічної свідомості її власні категорії. Так, наприклад, Кант об’єктивність науки пов’язав з суб’єктивністю
простору, часу і всіх категорій. І навіть більше того. Якраз на
цьому суб’єктивізмі він і намагається обґрунтувати «реалізм»
науки. Звичайно, ця спроба – безглузда. Але приклад Канта
чудово показує, як мало європейська наука дорожила реаль207

ністю і об’єктивністю своїх категорій. Деякі представники нау
ки навіть любили і люблять красуватися таким міркуванням:
я вам даю вчення про рідини, а існують ці останні чи ні – це
не моя справа; або: я довів ось цю теорему, а чи відповідає їй
що-небудь реальне, або вона є породженням мого суб’єкта або
мозку – це мене не стосується. Абсолютно протилежна цьому
точка зору міфічної свідомості. Міф – необхідна – прямо потрібно сказати, трансцендентально-необхідна – категорія думки і
життя; і в ньому немає рівно нічого випадкового, непотрібного, довільного, вигаданого або фантастичного. Це – справжня і
максимально конкретна реальність.
Учені-міфологи майже завжди знаходяться у владі цього загального забобону; і якщо вони не прямо говорять про
суб’єктивізм міфології, то дають ті або інші тонші побудови,
що зводять міфологію все до того ж суб’єктивізму. Так, вчення
про ілюзорну апперцепцію у дусі психології Гербарта у Лацаруса і Штейнталя також є досконалим спотворенням міфічної
свідомості і ні з якого боку не може бути пов’язано з сутністю
міфічних побудов. Тут взагалі ми повинні поставити таку дилему. Або ми говоримо не про саму міфічну свідомість, а про
те або інше відношення до неї, наше власне або чиєсь інше,
і тоді можна говорити, що міф – довільна вигадка, що міф –
дитяча фантазія, що він – не реальний, але суб’єктивний, філософськи безпорадний або, навпаки, що він є предмет поклоніння, що він – прекрасний, божественний, святий і так
далі Або ж, по-друге, ми хочемо розкрити не що-небудь інше,
а самий міф, сама істота міфічної свідомості, і – тоді міф завжди і обов’язково є реальність, конкретність, життєвість і для
думки – повна і абсолютна необхідність, не фантастичність,
не фіктивність. Дуже часто учені-міфологи любили говорити
про себе, тобто про властивий їм самим світогляд, щоб ще і
ми пішли тим же шляхом. Нас цікавить міф, а не та або інша
епоха в розвитку наукової свідомості. Але з цього боку для міфу
аніскільки не специфічно і навіть просто не характерно те, що
він – вигадка. Він – не вигадка, а містить в собі строгу і визначену структуру і є логічно, тобто перш за все діалектично
необхідна категорія свідомості і буття взагалі. […]
Міф завжди є надзвичайно практичним, нагальним, завжди емоційний, афектний, життєвий. І проте думають, що
це – початок науки. Ніхто не почне стверджувати, що міфоло208

гія (та або інша, індійська, єгипетська, грецька) є наука взагалі, тобто сучасна наука (якщо мати на увазі всю складність
її викладок, інструментарію і апаратури). Але якщо розвинена
міфологія не є розвиненою наукою, то як же розвинена або нерозвинена міфологія може бути нерозвиненою наукою? Якщо
два організми абсолютно несхожі в своєму розвиненому і закінченому вигляді, то як же можуть не бути принципово різними їх зародки? З того, що наукову потребу ми беремо тут
в малому вигляді, зовсім не випливає того, що вона вже не є
науковою потребою. Первісна наука, як би вона не була первісна, є все ж таки якоюсь наукою, інакше вона абсолютно не
увійде до загального контексту історії науки і, отже, не можна
її рахувати і первісною наукою. Або первісна наука є саме наука, – тоді вона ні в якому випадку не є міфологією; або первісна наука є міфологія, – тоді, не будучи наукою взагалі, як вона
може бути первісною наукою? У первісній науці, не зважаючи
на всю її первісність, є деяка сума цілком певних устремлінь
свідомості, які активно не хочуть бути міфологією, які істотно і
принципово доповнюють міфологію і мало відповідають реальним потребам останньої. Міф насичений емоціями і реальними
життєвими переживаннями; він, наприклад, втілює, обожнює,
шанує або ненавидить, лютує. Чи може бути наука такою?
Первісна наука, звичайно, теж емоційна, наївно-безпосередня
і в цьому сенсі цілком міфологічна. Але це якраз і показує, що
якби міфологічність належала до її суті, то наука не отримала
б ніякого самостійного історичного розвитку і історія її була б
історією міфології. Значить, в первісній науці міфологічність є
не «субстанцією», але «акциденцією»; і ця міфологічність характеризує тільки її стан в даний момент, а ніяк не науку саму по
собі. Міфічна свідомість цілком безпосередня і наївна, загальнозрозуміла; наукова свідомість необхідно володіє вивідним,
логічним характером; вона – не безпосередня, важко засвоювана, вимагає тривалої виучки і абстрактних навиків. Міф завжди є синтетично-житєрадісним і складається з живих осіб,
доля яких освітлена емоційно і інтимно відчутно; наука завжди
перетворює життя на формулу, даючи замість живих осіб їх
абстрактні схеми і формули; і реалізм, об’єктивізм науки полягає не в барвистому живописанні життя, але – в правильності відповідності абстрактного закону і формули з емпіричною
плинністю явищ, поза всякою картинністю, живописністю або
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емоційністю. Останні властивості назавжди перетворили б науку на жалюгідний і малоцікавий доважок міфології. Тому необхідно треба вважати, що вже на первісному етапі свого розвитку наука не має нічого спільного з міфологією, хоча, через
історичну обстановку, і існує як міфологічно забарвлена наука,
так і науково усвідомлена або хоч би примітивно-науково потрактована міфологія.
Як наявність «білої людини» нічого не доводить на ту тему,
що «людина» і «білизна» одне і те ж, і як, навпаки, доводить саме
те, що «людина» (як така) не має нічого спільного з «білизною»
(як такою) – <бо інакше «біла людина» було б тавтологією,> – так
і між міфологією і первісною наукою існує «акциденційна», але
ніяк не «субстанційна» тотожність. […]
Не менше того міфологічною є і наука, не тільки «первісна»,
але і всяка. Механіка Ньютона побудована на гіпотезі однорідного і нескінченного простору. Світ не має меж, тобто не має
форми. Для мене це означає, що він – безформний. Світ – абсолютно однорідний простір. Для мене це означає, що він – абсолютно площинний, невиразний, нерельєфний. Неймовірною
нудьгою віє від такого світу. Додайте до цього абсолютну темноту і нелюдський холод міжпланетних просторів. Що це, як
не чорна дірка, навіть не могила і навіть не лазня з павуками,
тому що і те, і інше все-таки цікавіше і тепліше і все-таки говорить про щось людське. Ясно, що це не виведення науки, а
міфологія, яку наука узяла як віровчення і догмат.

Барт Ролан. Міф як деполітизоване слово
Переклад здійснено за виданням: Барт Р. Миф сегодня // Мифологии / Ролан Барт ; [пер. с фр., вст. ст. и
коммент. С. Зенкина]. – М.: Академический Проект,
2008. – С. 304-308. – 351 с. – (Философские технологии).
Від зовнішнього світу міф одержує історичну реальність, і,
хоча її виникнення може належати до дуже давніх часів, вона
визначається тим способом, яким була проведена і використана людьми; міф же додає цій реальності видимість природнос210

ті. Подібно до того, як буржуазна ідеологія характеризується
зреченням буржуазії від свого імені, так і сутність міфу визначається втратою речами своїх історичних властивостей; у міфі
речі втрачають пам’ять про своє виготовлення. До міфологізації зовнішній світ являє собою діалектичний взаємозв’язок
різних видів людської діяльності, вчинків; після міфологічної
обробки він постає у вигляді гармонійної картини незмінної
суті. Здійснюється якийсь фокус: реальність перекидають, витрушують з неї історію і заповнюють природою; в результаті
речі позбавляються свого людського сенсу і починають означати лише те, що людина до них непричетна. Функція міфу полягає в спустошенні реальності, міф – це буквально безперервна кровотеча, витікання, або, якщо завгодно, випаровування
сенсу, одним словом, відчутна його відсутність.
Тепер можна доповнити семіологічне визначення міфу в
буржуазному суспільстві: міф є деполітизованим словом. Політикові треба розуміти, звичайно в глибинному сенсі, ту сукупність людських зв’язків в їхній реально-соціальній структурності, здатну продуктивно творити світ. Особливо треба підкреслити активну значущість префікса де-; з його допомогою
позначається деякий операціональний акт, безперервно актуалізується свого роду ренегатство. Так, в образі африканського
солдата елімінується, звичайно, не концепт «французька імперія» (навпаки, саме його і повинен репрезентувати образ); елімінується історичний, скороминущий характер колоніалізму,
тобто його створеність. Міф не заперечує речей, навпаки, його
функція – говорити про них; але він очищає їх, робить нешкідливими, знаходить їм обґрунтування у вічній і незмінній природі, додає їм ясність, характерну не для пояснення, а для констатації фактів. Якщо ми констатуємо існування французької
імперії, не пояснюючи її, тим самим ми недалекі від того, щоб
вважати її чимось природним, само собою зрозумілим; і тоді
ми можемо відчувати себе спокійно. При переході від історії
до природи міф діє економно; він знищує складність людських
вчинків, додає їм простоту суті і елімінує всяку діалектику,
припиняє всякі спроби проникнути по той бік безпосереднього
спостережуваного; він творить світ без суперечностей, тому що
в ньому немає глибини, і розташовує його перед нашим поглядом у всій його очевидності, безтурботній ясності; здається, що
речі означають щось самі по собі.
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Проте, якщо міфом завжди є деполітизоване слово, значить, реальність завжди політизується? Чи досить заговорити
про річ як про частину природи, щоб вона міфологізувалась?
На це можна відповісти услід за Марксом, що найприродніший
предмет містить в собі хоч би слабкий і нечіткий слід політики,
в ньому присутній більш-менш ясний спогад про дії людини,
яка виготовила цей предмет або пристосувала, використала,
підпорядкувала або відкинула його. Коли ми маємо справу з
мовою-об’єктом, якою висловлюють щось, цей слід легко виявити; у разі ж метамови, якою говорять про щось, це зробити набагато важче. Але в міфі завжди є метамовне начало;
деполітизування, яким він займається, часто відбувається на
основі реальності, що вже натуралізується, позбавленої політичного характеру, за допомогою якоїсь загальної метамови,
створеної для оспівування речей, а не для дії на них. Зрозуміло, для того, щоб деформувати такий предмет, як дерево, міфу
буде потрібно значно менше зусиль, чим для деформації образу суданського солдата; у останньому випадку політичний
заряд абсолютно очевидний, і необхідна велика кількість уявної природи, щоб нейтралізувати його; у першому ж випадку
політичний заряд далеко не очевидний, він нейтралізований
віковими нашаруваннями метамови. Таким чином, слід розрізняти сильні і слабкі міфи; у сильних міфах політичний заряд
даний безпосередньо і деполітизування відбувається насилу; у
слабких міфах політична якість предмету поблякла, як стара
фарба, але достатньо невеликих зусиль, щоб вона швидко відновилася. Що може бути природнішим, ніж море? І проте, що
може бути більш «політичним», ніж море, що оспівується в кінофільмі «Загублений континент»?
Насправді метамова для міфу є чимось на зразок сховища. Відношення між міфом і людьми є відношенням не істинності, а користі; люди займаються деполітизуванням залежно
від своїх потреб. Існують міфічні об’єкти, які протягом якогось
часу знаходяться в стані дрімоти і є всього лише неясними міфологічними схемами, політичний заряд яких видається майже нейтральним. Але такий стан обумовлений особливостями
ситуації, в якій вони знаходяться, а не їх структурою. Так йде
справа з нашим прикладом з латинської граматики. Відмітимо, що в даному випадку міфічне слово має справу з матеріалом, що вже давно піддався трансформації: фраза з Езопа
212

належить до літератури, вона була із самого початку міфологізованою (і, отже, зроблена нешкідливою), оскільки є літературною вигадкою. Але досить на одну мить повернути початковий
елемент семіологічного ланцюга в його первинний стан мовиоб’єкту, щоб оцінити ступінь того спустошення, якому міф піддає реальність: уявіть собі, які почуття переживали б реальні
тварини, якби їх перетворили в приклад з граматики, в предикатив! Щоб судити про політичний заряд того або іншого предмету і про те спустошення, яке проводить в ньому міф, треба
розглядати його не з погляду значення міфу, а з погляду того,
що означає, тобто викраденої речі, а в межах того, що означає, треба встати на точку зору мови-об’єкту, тобто сенсу. Поза
сумнівом, якби ми звернулися до реального лева, він заявив би
нам, що приклад з граматики є надзвичайно деполітизованим
твердженням, але при цьому він кваліфікував би як абсолютно політичне законодавство, що дозволяє йому привласнювати
здобич по праву сильного; звичайно, якби нам попався левбуржуа, він неодмінно міфологізував би свою силу, заявивши,
що діє за велінням обов’язку.
Тут добре видно, що політична незначимість міфу залежить
від зовнішньої ситуації. Як ми знаємо, міф – є цінністю; змінюючи його контекст, ту загальну (і нестійку) систему, в ме
жах якої він функціонує, можна точно регулювати його ефект.
У даному випадку поле дії міфу обмежене п’ятим класом французького ліцею. Думаю, однак, що дитина, захопившись байкою про лева, телицю і корову, яскраво відчує в своїй уяві реальність цих тварин; тоді вона зовсім не так байдуже, як ми,
сприйме зникнення лева і перетворення його в предикатив.
Цей міф видається нам незначним в політичному відношенні
тільки тому, що він призначений не для нас.
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Розділ V. Історична освіта в умовах сучасних соціальних
трансформацій: перспективи вдосконалення
1. Роль культурно-історичної традиції у формуванні та розвитку
історичної свідомості молоді
2. Стан та перспективи розвитку сучасної історичної освіти
молоді в Україні
3. Новітні методики викладання історії
1. Роль культурно-історичної традиції у формуванні
та розвитку історичної свідомості молоді
Проблема традиції є однією з ключових у вічній супе
речці про шляхи людства, про те, що йому слід залишити
в минулому та придбати у майбутньому. Через поняття
«традиція» і «традиційне» людям тривалий час вдавалось
висловлювати своє відношення до минулого і до того, що
в минулому вважалось недоторканним. З плином часу
феномен традиції піддався науковому осмисленню і сьогодні традиція є об’єктом дослідження релігієзнавства,
історії, філології, етнографії, теорії культури, філософії, психології, соціології та інших гуманітарних дисцип
лін. В загальнофілософському сенсі «традиція» є певним
типом відносин між послідовними стадіями розвитку
об’єкту, у тому числі й культури, коли «старе» переходить
в «нове» та продуктивно «працює» в ньому.
У сучасній культурологічній літературі поняття «традиція» (від лат. traditio – передача) розуміється як соціальна і культурна спадщина, що передається від покоління
до покоління та відтворюється в певних суспільствах та
соціальних групах, звичаї, обряди, норми поведінки, погляди, смаки, які історично склались та передаються з покоління в покоління1, будь-який колективний (груповий)
стереотип діяльності, що базується на навчанні тощо.
Кононенко Б.И. Культурология в терминах, понятиях, именах:
Справ. учеб. пособие. / – М.: Щит-М, 1999. – С. 238.
1
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Поняття культурно-історичної традиції являє собою,
з одного боку, властивість культури, яка відбиває форму
взаємодії з нею людини, з іншого – елемент історичної
свідомості, її буденно-практичну форму, яка співіснує разом з науковою формою історичної свідомості, що в свою
чергу має прояв у вигляді концепцій та підходів, сформованих історичної наукою. Історична свідомість як сукупність міфологічних, фольклорних, історико-художніх
і наукових цінностей, кількість і зміст яких відповідають
системі видів духовної діяльності суспільства в історичному поступі, містить у собі знання історії, узагальнення
історичного досвіду, уроків історії, відношення до подій,
до історичного процесу, оцінку фактів, переконання.
Хоча традиція уособлює буденно-практичний рівень історичної свідомості, який, як правило, зводиться до емоцій, уявлень, суб’єктивної оцінки того, що було, для неї
залишається місце і в науці – знанні доведеному, обґрунтованому, вивіреному.
Зазвичай в культурно-історичній традиції часто вбачають джерело моральності і духовності. Будучи складовою історичної свідомості, в якій сполучені три модуси історичного часу – минуле, теперішнє і майбутнє,
культурно-історична традиція покликана поєднувати
минуле і майбутнє. З давніх часів не лише мислителі,
філософи, суспільні діячі, але й звичайні люди бажали,
звертаючись до минулого, знайти вирішення питань свого сьогодення. Оцінка подій, ситуацій, з’ясування значення того, що відбувається з нами сьогодні є однією з
функцій історичної пам’яті, оскільки минуле для нас є
інобуттям наших сьогоднішніх проблем.
Підсумком багаторічних роздумів про людську
індивідуальність, її витоки, виміри та способи артикуляції у просторі культурних смислів є книга одного з найвидатніших філософів сучасності Ч. Тейлора «Джерела себе». Автор простежує еволюцію
поглядів на природу морального блага в їхньому
співвідношенні з нашим усвідомленням себе як іс215

тоти з внутрішнім виміром. Перед читачем постає
панорамна картина еволюції історичних форм такої артикуляції, змальована яскраво, переконливо,
змістовно і напрочуд прозоро – від Платона й Августина через Декарта, Лока і Канта до Ніцше і Фуко.
Але головне спрямування книги пов’язане з нашою сьогоднішньою екзистенційною ситуацією.
Тейлор вбачає центральну проблему нашого сучасного морального становища в тому, що ми втрачаємо горизонти культурних смислів, які завжди
спонукали людей до пошуків блага. Обговорення
цієї проблеми в «Джерелах» природним чином долає міждисциплінарні розподіли, від теології та філософії до методології науки й сучасної літератури
та мистецтва, скрізь зберігаючи притаманні Тейлору глибину аналізу та внутрішню напругу думки.
«Джерела себе» – це, без сумніву, один із найвизначніших творів з моральної філософії та інтелектуальної історії, які з’явилися протягом останніх десятиліть. Ця книга є джерелом ідей та аргументів
для розв’язання проблем сучасної цивілізації1.
Час з його іпостасями минулого, теперішнього та майбутнього живе в людині, яка неминуче вбирає в себе культурну спадщину, що транслюється традицією. Культурноісторична традиція нерозривно пов’язана з національним
менталітетом, типом культури, геополітичними та етнічними тяжіннями тощо, втілюючи собою якщо не вічність,
то в будь-якому разі тривалі, стабільні, малозмінні стани (суспільства та його свідомості, ціннісних орієнтацій),
інерцію спокою, укладу, віри.
З нашого погляду, культурно-історичну традицію варто розглядати в трьох основних аспектах: традиція як
порядок, традиція як процес, традиція як повнота системи існування тієї чи іншої спільноти. Перш за все, традицію визначають як порядок наслідування, що забезпечує
Тейлор Ч. Джерела себе: творення новочасної ідентичності. – К.:
Дух і Літера, 2005. – 691(6) с.
1
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через певні правила, обов’язки, міру точне відтворення
сутності успадкованого, його змісту. Вона не є чимось
абстрактним, невловимим, це завжди конкретний порядок: модель, зразок, ціннісний, духовно-емоційний, символічний «стереотип». Окрім того, що традиція є формою
соціокультурного наслідування, яке організоване таким
чином, щоб забезпечити адекватне відтворення закладеного в ній змісту, традицією називають і сам процес
організованого таким чином наслідування. Традиція як
повнота системи існування тієї чи іншої спільноти або
«повна традиція» включає до себе, окрім власне традиції
(як її внутрішнього принципу, тобто впорядженого наслідування), розроблену систему моделей наслідування, яка
забезпечує збереження кожної моделі, що входить до неї;
світогляд, тобто систему уявлень, які підтримують традицію інтелектуально, у тому числі ідеологічно; інститути і
організації, які забезпечують послідовний і правильний
процес наслідування, такі як: систему виховання, систему освіти, систему рекрутування та ініціації спадкоємців
традиції.
Основними формами передачі традиції є практична
імітація (повтор дій) та фольклор. Адекватність передачі
досягається багатократними повторами, системами символів, текстів (міфологія) та дій (ритуал). Формами передачі культурно-історичної традиції зумовлене виокремлення міфологічного та реального її змісту. Міфологічний
зміст культурно-історичної традиції пов’язаний з початковими елементами історичної свідомості.
На думку О. Лосєва, міф є фантастичним відображенням дійсності, що виникає в результаті
оживлення природи в первісній свідомості, а міфологічна свідомість, окрім того, що визначається єдністю духовного і природного, позбавлена категорії
часу – минуле, теперішнє і майбутнє представлені в
свідомості первісної людини в єдності.
Міфологічне сприйняття дійсності характерне для люд
ської природи і в наші дні. Воно має прояв, перш за все,
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у вибірковому баченні подій, фактів: люди бачать те, що
хочуть бачити, і не бачать того, чого бачити не хочуть.
Отже міфологічний зміст культурно-історичної традиції полягає у тому, що, з одного боку, минуле, теперішнє і майбутнє неподільні, минуле немовби накладається
на теперішнє, отже у міфологічному змісті культурноісторична традиція пов’язана лише з минулим життєвим досвідом людства. Окрім того, міфологічний зміст
культурно-історичної традиції позбавляє її об’єктивності.
Він залежить від нашого сприйняття, уявлення, думки
про неї, від міри розвитку і стану нашої історичної свідомості.
Але реальність все ж існує об’єктивно. Історія існує і
діє незалежно від того як ми її інтерпретуємо. Ми так чи
інакше залежимо від минулого, і якщо ми не хочемо його
знати, замінюючи знання про нього різного роду міфологемами, ця залежність не усувається. Отже, реальний
зміст культурно-історичної традиції виключає будь-яке
однобічне, суб’єктивне, перекручене тлумачення фактів, подій, напівправду та замовчування так званих неприємних явищ. Він знаходиться за межами оціночної
складової нашої історичної свідомості. Але це не означає, що традиції не слід знати, вивчати, виховувати, що
з ними не потрібно рахуватися та їх не потрібно розуміти. Це означає лише те, що вони містять протидію проти
маніпулювання ними.
Окрім того, реальний зміст культурно-історичної традиції полягає ще у тому, що не будь-яка традиція здатна
до відтворення у майбутньому. Тільки якщо ця традиція
продуктивна, тобто здатна перетворюватись в контексті
суспільно нового, сприяючи його розвитку, вона набуває
стійкості. Традиція, яка перешкоджає розвитку суспільства, поступово зживає себе.
Та традиція, що має властивість до відтворення, стає
механізмом зміни самої культури, оскільки вона виконує функцію не лише збереження, а й передачі, перекладення. Ніщо не залишається незмінним, законсерво218

ваним, а панує прагнення зрозуміти та виразити старе
по-новому.
Ця думка також знаходить підтвердження у традиціонології Е. Маркаряна, який вважає, що динаміка культурних традицій з’являється як механізм
відтворення та змін самої культури, її слід розглядати в світлі загальних еволюційних властивостей
життя, серед яких фундаментальною є здатність
живих систем до акумуляції та передання життєвого досвіду від покоління до покоління, здатність
до оптимізації та використання цього досвіду для
адаптації до середовища з метою самозбереження,
що створює можливості для їх подальшої еволюції1.
Багато сучасних дослідників акцентують увагу на
можливості примирити ідею традиції з ідеями розвит
ку, вдосконалення. Закладаючи в історико-культурний
ґрунт свою сутність, традиції підлягають змінам росту,
розвитку, зберігаючи цю сутність, але змінюючи відповідно з історичною ситуацією, що змінюється, форми
її прояву. Прикладом може слугувати відомий розподіл
К. Леві-Строса культур на «холодні» (що обмежуються відтворенням себе) та «гарячі» (що розвиваються). Більшість
вчених ХХ сторіччя називають «традиціями» як «холодні»,
так і «гарячі» культури, а також різноманітні внутрішні
тенденції, з яких сплітається становлення цих культур.
Зазвичай традиції асоціюються зі специфічними сте
реотипами поведінки, характерними для специфічних
етнічних та регіональних утворень, народів та народно
стей, хоча окремі дослідження звертаються до загальних
традицій сучасної цивілізації глобального рівня. Куль
турно-історична традиція набуває особливої значущості і
водночас підпадає під небезпеку увійти у небуття в часи
кризи, коли відбувається злам чи переосмислення ідеалів,
ціннісних орієнтирів. Сьогоднішнє буття української дер1
Маркарян Э. Традиционалогия как наука о законах трансфор
мационных циклов жизненного опыта людей // Alma Mater. – 2000.
– № 3. – С. 34.
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жави, в якій не існує консенсусу в суспільстві з приводу
базових цінностей, також викликає проблеми відношення людини (передусім молодого покоління) до культурноісторичної традиції. Бо майбутнє нашої країни значною
мірою залежить від тієї культурної моделі, яка буде обрана в діалозі з культурно-історичною традицією.
Традиції, які пройшли крізь сторіччя, епохи, укорінюються в укладі життя, побуті, культурі, мові, науці, освіті. Вони або успішно протистояли впливу зовні,
або навпаки, творчо приймали цей вплив, даючи собі
нове, інколи зовсім несподіване життя. Саме ці традиції
є об’єктом дослідження етнографів, які вивчаючи побут,
характери, тих чи інших народів, описують їх господарські заняття, поселення, житло, знаряддя, систему харчування, одяг, прикраси, а також звичаї, обряди, вірування, що супроводжують працю людей, їх народження,
виховання, дорослішання, фіксують їх повторюваність
та традиційність. Особлива увага приділяється календарним звичаям та святам. Останні в свою чергу часто
супроводжуються піснями, прибутками, билинками, які
досліджуються вже в межах фольклористики, що включає збір, публікацію та аналіз творів народної творчості. Основне завдання фольклористів при описі традицій
уснопоетичної творчості – виявити та пояснити її закономірності, вивчити долю різних фольклорних жанрів, їх
суспільні, побутові та естетичні функції, їх місце в історії
культури.
Українська культурно-історично традиція не однаково
збереглась в різних сферах соціального життя, у різних
верств населення та різних територіях країни. У найбільшій мірі культурно-історичну традицію зберегли окремі
етнографічні групи, які, в свою чергу, мають особливості
в культурі і мові.
Найбільш значні з них українські горці (гуцули, лемки,
бойки) в Прикарпатті і поліщуки, пінчуки, литвини в Поліссі. Проте певна популярність українського фольклору
і народного мистецтва, яка іноді штучно культивується
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останнім часом, відроджує залишки історичної пам’яті у
решти населення країни.
Універсальні цінності і переваги цивілізації
«наше суспільство повинно знайти у власних традиціях, – писав Павло Загребельний, – а Україна
має стати державою, яка поважає сама себе, а не
турбуватися тим, чи поважають її інші. Адже в нас
є для цього все: є велика земля з багатющими надрами, є великий народ, мільйони працьовитих рук
і світлих умів, є держава й конституція, є рідна
мова, яка протягом цілих століть витримувала нашестя чужих мов, але збереглася, й сьогодні за своїм багатством не поступається найрозвиненішим
мовам світу. Про це свідчить хоча б енциклопедія
з кібернетики, яку вперше у світі видано українською мовою ще за життя академіка Глушкова. На
жаль, і мова наша так само добродушна, як і всі
українці. Ви самі бачите, що сьогодні з нею твориться. Як вона засмічується різними вульгаризмами, якимось напівблатняцьким арго, непотрібними
термінами»1.
Мова є важливішою складовою культурно-історичної
традиції, засобом передання з покоління в покоління соціального досвіду. Вона являє собою оберіг, універсальне
сховище самосвідомості народу, що концентрує його мудрість і характер. Національна традиція кожного народу
щільно пов’язана з його мовою. Через це з відмиранням
мови кожен народ мусить часто свою національну традицію, історичну пам’ять «перевдягати» в новіші форми.
Через це, скажімо, безпосередня національна традиція українців пов’язана з «Кобзарем» Шевченка та історичними думами, а не зі «Словом о полку Ігоревім», так
само, як, наприклад, найглибша національна традиція
для сучасного англійця пов’язана не стільки з давньоанглійським епосом «Беовульф», скільки з творами В. ШекЗагребельний П. Думки нарозхрист, 1974–2003. – [2-ге, доп. вид].
– К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – С. 221.
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спіра, як для сучасного німця національна традиція асоціюється не стільки з давньонімецькою «Піснею про Гільдебранта» і навіть не з пізнішою «Піснею про Нібелунгів»,
скільки з творчістю Й.-В. Ґете.
Завдяки сучасній державній політиці в галузі мови за
роки незалежності рівень використання української мови
в соціальному житті значно виріс, особливо це стосується
молоді, яка опановує українську мову у тому числі через
систему освіти.
Питання другої державної мови, на якому спекулюють окремі політичні сили, не стоїть надто гостро для українців. Сьогодні існує певний паритет:
49,5% українців спілкуються вдома українською,
46,8% – російською мовою. Проте 73,7% респонден
тів вважають: кожен громадянин України повинен
володіти державною мовою!1.
Збереження культурно-історичної традиції відбулося переважно завдяки матеріальним елементам культури – здобуткам літератури та мистецтва, хоча українці
до останнього часу були значною мірою позбавлені своєї
національної традиції як через замовчування, так і через не друкування «небажаних» творів, заборону на згадування імен письменників, нелояльних до влади, цілих
літературних напрямів і викривленим трактуванням
друкованих творів письменників-класиків. Твори Олеся
Бердника, Олеся Гончара, Володимира Дрозда, Павла
Загребельного, Василя Земляка, Ліни Костенко, Степана Пушика, Василя Симоненко, Василя Стуса, Григора
Тютюнника, Бориса Харчука, Валерія Шевчука та сотен інших представників покоління 60–70-х років вже
за радянських часів набули статусу «сакральних», активізуючи духовний світ читача в умовах, коли священні
тексти релігійних конфесій були недоступні. Назви цих
творів – «Собор», «Диво», «Дім на горі», «Майдан», «Берег
1
Бондаренко К. Проект країни [Електронний ресурс] / Українська
правда. – 01.04.2009. – Режим доступу: http://t-r.dp.ua/novosti-ianalitika/proekt-krayini.html
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чекань», «Батьківські пороги», «Покуть», «Галицька брама»
та інші – це уречевлені варіанти символу обмеженого,
кінцевого простору, світлого і приємного, що протистоїть
чужому та сумнівному оточенню.
Наслідувати та відтворювати культурно-історичну тра
дицію, що склались на момент її становлення, брати
участь в її активному вдосконаленні та перетворені, покликана молодь.
Цілком логічним є перенесення пізнавальних та перетворюючих етапів соціалізації особистості загалом на засвоєння та наслідування культурно-історичної традиції
зокрема. Молода людина в процесі соціалізації не лише
засвоює соціальні норми, культурні цінності, традиції, а
перетворює їх у власні цінності, інтереси, потреби. Якщо
для пізнавального етапу соціалізації домінуючим способом діяльності є імітація, то для перетворюючого – новаторство.
До проблематики взаємовідношення молоді і традиції
належить питання взаємодії між поколіннями, звертаючись до якого ми знову зіштовхуємось з співвідношенням
спадкоємності і новаторства. Досвід поколінь передається лише через покоління, які живуть поруч.
Найбільш детально проблематика покоління як
суб’єкта успадкування діахронічної інформації
розроблена Х. Ортегою-і-Гасетом, який вважав, що
зміна поколінь приводить до «оновлення почуття
життя», до появи нових ідей і вірувань. «Окремі»
представники покоління оформлюють це «нове почуття життя» в ідеях, тобто створюють нові теорії,
твори мистецтва, які засвоюються «масою» цього і
наступного поколінь як вірування.
Х. Маріас, проводжуючи ці ідеї, визначив роль
кожного покоління в успадкуванні історичного
досвіду та, відповідно, передачі традиції, окреслив чіткі межі між ними. На його думку, покоління йдуть один за одним кожні 15 років. Правлять
«старші» – люди від 45 до 60 років, прагне до влади
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покоління «дорослих» – людей від 30 до 45 років, а
у молодості – з 15 до 30 років відбувається активна
соціалізація. Основна боротьба точиться між поколіннями, що вже склались та сформували свої вимоги, а молоде покоління Маріас розуміє як покоління спадкоємців, які живуть за традицією, включені до неї, і на основі цих дійсних вірувань, вони
починають випробувати нові положення, оскільки
той простір, на якому вони жили без потреби оновлення й боротьби з оточенням, дозволяє їм бачити
обмеженість тієї форми, в якій вони перебувають.
Якщо в межах проблематики взаємодії між поколіннями до 60-х років XX сторіччя молодь виступає як суб’єкт
соціального оновлення, то з кінця 60 – початку 70 років
з підйомом молодіжного студентського руху все частіше
стали вести мову про конфлікт, кризу або розрив поколінь, а значить, «негативізм» молоді щодо сприйняття
культурно-історичної традиції.
Зазначимо, що відносини між поколіннями завжди
мали в історії стрибкоподібний характер: періоди передачі культурно-історичної спадщини від одного покоління до другого змінювалися періодами переломів, коли в
молодіжній свідомості відбувалась дивергенція традицій,
цінностей старших поколінь і вона створює свою культуру. Американський соціолог Л. Фойер, апелюючи до
Фройда, вважав, що основі міжпоколінних конфліктів
лежить вічне суперництво між батьком і сином – «Едипів комплекс», коли підліток прагне зайняти в суспільстві
місце свого батька. Французький психоаналітик Ж. Мен
дель протиставляє цьому класичному конфлікту ідею
«кризи поколінь». Остання означає, що юнак вже не суперничає з батьком, щоб ідентифікувати себе з ним, а
повністю відхиляє його як взірець, відмовляючись від
своєї соціально-культурної спадщини. Засновник етології
(теорії про генетичну обумовленість поведінки) К. Лоренц
вбачав у ворожнечі між поколіннями етологічні корені.
Сучасний стан суспільства, на його думку, це масовий
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невроз, зумовлений тим, що у сучасної людини порушені механізми, що відповідають за підтримання рівноваги
між задоволеннями та турботами. Труднощі та перешкоди, що змушували людину вживати необхідні для виживання, але неприємні зусилля, зникли. Звідси – гедонізм,
вимога негайного задоволення усіх бажань, нестерпність
і лінощі, які завжди супроводжують емоційне та духовне
виснаження. А оскільки ці риси особливо поширені у молоді, суспільству загрожує переривання культурної традиції.
Відома американська культуролог і етнограф Маргарет Мід пояснює конфлікт між поколіннями способом передачи культури від одного покоління до іншого. Вона
виокремлює три типи культур – постфігуративну, в якій
діти вчаться перш за все у своїх попередників; кофігуративну, де діти і дорослі вчаться у своїх ровесників; префігуративну, де дорослі вчаться у своїх дітей1. Згідно з
даним підходом, постфігуративна культура переважає в
традиційному суспільстві, яке орієнтоване перш за все
на досвід колишніх поколінь, тобто на традицію та її живих носіїв – людей літнього віку. Традиційне суспільство
живе нібито поза часом, усіляке нововведення викликає
в ньому підозру. У сучасному світі постфігуративні культури, тобто фактично ті, в яких домінуючим способом
трансляції досвіду є культурно-історична традиція, не
є провідними. На думку М. Мід, минулого досвіду вже
не тільки не достатньо, але й часто він стає шкідливим,
заважаючи сміливим та прогресивним підходам. Все
більше значення набуває кофігурація та префігурація
як форми існування культури. Міжпоколінна трансмісія
культури вбирає до себе інформаційний потік не лише
від батьків до дітей, але й зворотно. Молодіжна інтерпретація сучасної ситуації і культурної спадщини здійснює
вплив на старше покоління. А молоде покоління зростає
в світі, якого не знали старші. Сьогодні в усіх частинах
світу, де народи об’єднані електронною комунікаційною
1

Мид М. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1988. – С. 322.
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мережею, у молодих людей виникає спільність досвіду,
такого досвіду, якого ніколи не було у старших. За таких
умов виникає спокуса нігілістичного відношення до досвіду минулого, абсолютизації нових принципів духовного життя.
Проте, які б нововведення не пропонувала молодь,
вони завжди засновані на досвіді минулих поколінь, відповідно, на певній культурно-історичній традиції, яке є
джерелом історичної спадкоємності ідей.
Як зазначає О. Забужко, у 1890-ті роки стався «перелом, на якому відбулася «зміна історичного
гравця», перехід ініціативи від «інтелігенції тра
диції», що обстоювала, по-драгомановськи сказав
ши, «фатальні національно-крайові задачі», до
«інтелігенції розриву», що взяла на себе повноваження представляти інтереси «демосу», та супровідна цьому переходові зміна ціннісної парадигми
українського руху – з лицарськи-аристократичної
на плебейськи-прагматичну, «евдемонічну» (В. Липинський) <...> Саме тоді вперше з’являється в нашій культурі конфлікт «батьків» і «дітей», перший
і неомильний симптом «хвороби розриву»1. Але нічого спільного він не має з класичним російським
конфліктом «батьків і дітей», котрий полягає не в
апеляції до минулого й «ще минулішого», а навпаки, в тотальному поборюванні його як «віджилого»
й протиставленні йому радикально нового.
Про 1880-ті «плеядівець»2 Володимир Самійленко писав: «До старих громадян ми відносилися з
повагою, яка межувала з побожністю. Тоді молодь
ще не мала звички трактувати все, що старіше
й не модерне, як нікчемне й варте складання до
архіву»3. Це майже буквальний перегук зі спостере1
Забужко О.С. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфо
логій.. – К.: Факт, 2007. – С. 553.
2
Літературний гурток молоді «Плеяда» (прим. авт. – В. В.).
3
Цит. за: Забужко О.С. Назв. праця. – С. 554.
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женням Ф. Ніцше над тим, як витіснялась шляхетська культура спадку і в Західній Європі: «Глибока
пошана до старості й родовитості <...>, упередженість на користь предків і сторожке ставлення до
нащадків – типове явище в моралі людей сильних,
і якщо, з іншого боку, люди «нових ідей» майже інстинктивно вірять у «проґрес» і «майбутнє», дедалі
втрачаючи повагу до старовини, це вже достатньою мірою викриває нешляхетне походження цих
ідей»1.
Все це доводить, що саме на традиції заснований процес соціалізації, оскільки він припускає засвоєння індивідом соціокультурного досвіду й означає наслідування,
підключення до групової пам’яті, укорінення в цьому минулому, що дає йому можливість орієнтуватися у світі і
забезпечує почуття надійності і стабільності. Транслювати можна тільки стереотипно організований досвід: норми, цінності, правила поведінки, навички тощо, оскільки
його засвоєння ґрунтується на наслідуванні зразкам. Але
становлення суб’єкта культури не вичерпується кристалізацією соціокультурного досвіду, а зв’язано також з
усвідомленням і протиставленням себе навколишньому
світу, заснованому на розвитку самосвідомості як рефлексії інтегральної цілісності свого «Я». Виділення себе із
соціальної спільності за допомогою усвідомлення своєї індивідуальності обмежує влада традиції над особистістю.
Автономність і самостійність ведуть до пошуку регулятивних основ, що припускають функції цілепокладання і
вибору в опорі на власну раціональність. Традиція в цьому випадку зі зразка для наслідування перетворюється в
об’єкт рефлексії: її осмислюють, порівнюють, оцінюють, а
спадщина спадкоємця стає предметом інтерпретації.
Кожне покоління, отримуючи у своє розпорядження
певну сукупність традиційних зразків, не просто сприймає їх та засвоює у готовому вигляді, воно завжди здійНицше Ф. По ту сторону добра и зла. – СПб.: Азбука-классика,
2007. – C. 158.
1
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снює власну інтерпретацію і вибір. В цьому смислі кожне
покоління обирає не лише майбутнє, але й минуле. Історії відомі випадки заперечення традиції, тобто традиції,
від яких не залишилось сліду – втрачені культури, загиб
лі мови. Суспільство і соціальні групи, сприймаючи одні
елементи соціокультурної спадщини, відхиляють інші.
Тому традиції класифікують як позитивні (те, що традиційно сприймається) та негативні (те, що традиційно відхиляється). У цьому процесі вирішальна роль належить
молоді, яка так би мовити здійснює регуляцію сприйняття історичної традиції.
Оволодіння історичними знаннями через систему середньої і вищої освіти сприяють тому, що рівень знайомства молоді з українською культурно-історичної традицією суттєво виріс. Знання з національної історії, культурної традиції, мови, звичаїв та образів українського
народу, національних історичних постатей і героїв посідають чільне місце в навчальних курсах з історії. Одночасно, історична пам’ять молоді є не глибоко і недостатньо структурованою. Їй (як і пам’яті всього населення)
притаманні радикальні оцінки минулого і ставлення до
нього, ідеологічна стереотипність, політичний конформізм та історико-міфологічний утопізм. Тому обережне
відношення молоді до історичної пам’яті є позитивною
рисою її історичної свідомості. Адже створити новий соціальний образ, виходячи лише з традиційних структур
етносу, в сучасних умовах практично не можливо, бо це
означає приречення свого народу на самоізоляцію від
прогресивного розвитку.
Антонімом поняття «традиція», іншою фундаментальною формою наслідування, при якому те, що унаслідується, несе в собі новий зміст та має інше призначення
є поняття «інновація». Мета інновації – не у відтворенні
старого, а в породженні нового змісту. При тому, традиційний та інноваційний процеси відбуваються не ізольовано, вони проникають один в одного. Інновація здатна
порушити цілісність та внутрішню адекватність того чи
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іншого стереотипу, схрестити його з іншими стереотипами. Традиційні форми можуть втратити самототожність,
колишнє змістовне співвідношення з іншими традиційними формами. Тому в тій культурі, де інновації відіграють ведучу роль, відбувається не лише накопичення, але
й втрата, забуття колишнього змісту. Людська культура
не вирішує завдання організації нових відомостей відповідно до законів і правил вже існуючої системи.
Традиції та інновації практично розчиняються одна в
одній. При цьому традиції спрямовують інновації, а інновації перетворюються в традиції. Ці амбівалентні механізми, з яких складається вся людська культура, слугують
її адаптації у середовищі, що нескінченно змінюється.
Інноваційність – це характерна риса свідомості молоді
і водночас стратегічний принцип соціально-економічного
розвитку держави. Саме запровадження інноваційної моделі розвитку є основою офіційного стратегічного курсу
економічного розвитку держави. Впровадження інноваційної моделі розвитку є завданням не тільки економічної
політики. Потрібно органічне поєднання політичних, гуманітарних, соціально-психологічних, макро- і мікроеко
номічних чинників та інституційних передумов, які лише
у своєму комплексі здатні надати нових відчутних імпульсів трансформаційним процесам, розвиткові суспільства
на інноваційній основі.
В українських реаліях основою інноваційного способу розвитку має бути винахідницька діяльність, а одним
з найважливіших та найнеобхідніших елементів ресурсного забезпечення інноваційного процесу є висококваліфікований кадровий потенціал. Проте останніми роками були скорочені патентні служби на підприємствах, в
установах і організаціях, в науково-дослідних установах.
Молодь мало цікавиться науковою діяльністю, особливо
в сфері високих технологій. Тому особливого значення
в інноваційній моделі набуває система освіти. Реформу
вання системи освіти має сприяти підвищенню рівня
шкільної освіти, виявленню та розвитку здібностей кож229

ного окремого учня, об’єднанню науково-технологічного
потенціалу технічних навчальних закладів різного рівня
акредитації і технологічного потенціалу промислових підприємств.
Нація – це явище більш довгочасне, ніж держава,
вона може мати і минуле, і майбутнє, більш далекі, ніж у
конкретної держави. Отже українська національна ідея,
інтегруючи ціннісні орієнтації українського народу протягом століть має відображати його корені, тобто його
національну суть, його національне ядро і водночас має
бути спрямованою в майбутнє.
Політика держави за таких умов має бути націлена
на формування сучасного погляду на національний порядок денний, загальнонаціональні інтереси та національну
ідею, що вимагає надання таким галузям як культура,
наука і освіта статусу найбільш економічно, соціально і
політично значущих; повинна створити засади нової інформованої громадянськості; сприяти розвитку традицій толерантності, коректності та поміркованості в суспільстві, що створить умови формування культурних,
світоглядних і духовних основ українського народу як
політичної європейської нації. Сьогодні вкрай необхідне
впровадження основ нової державної політики у сфері
культури, що дозволить забезпечити рівноправне входження в культурне світове та європейське середовище,
але не базі культурного ортодоксалізму, або культурної
уніфікації, а на основі сучасного національного мегакультурного розвитку і інтеграції.
2. Стан та перспективи розвитку сучасної історичної
освіти молоді в Україні
Ключова роль у здійсненні соціальних перетворень належить освіті, яка є водночас і дієвим фактором підвищення інноваційно-інтелектуального потенціалу країни,
і головним джерелом формування історичної свідомості молоді. Хоча слід визнати, що з літературних та мистецьких джерел інколи людина може почерпнути більше
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знань про історію, ніж з десятків підручників чи наукових історичних праць. Тому нехтувати ними в жодному
разі не можна, а, навпаки, слід активніше залучати їх до
загального процесу історичної освіти і виховання молоді,
роблячи цей процес цікавішим, привабливішим, а значить, ефективнішім. Однак, систематизовані знання все
ж таки забезпечують не література і мистецтво, а історична наука і, побудована на ній історична освіта молоді
в школі, вузі та інших закладах освіти. Саме освіта надає
історичній свідомості цілеспрямованість, обумовленість і
обґрунтованість.
Без навчання і виховання не можлива спадкоємність
в культурному розвитку людства, немислима жодна традиція. Людина не лише в дитинстві, але й по суті все
своє життя вчиться у інших, у історії та, в міру своїх
дарувань та примноження багатств культури, вчить
інших, перш за все – підростаюче покоління.
Історична свідомість формується під час навчальновиховного процесу, в урочний і позаурочний час. А історична освіта – безпосередня предметна галузь формування історичної свідомості. Викладання історії в школі
і вищому навчальному закладі має багато невирішених
проблем: незбалансованими є програми з викладання
історії для загальноосвітньої школи, потребують удосконалення шкільні і вузівські підручники, багато вчителів
історії, особливо старшого віку, мають проблеми з переходом до нового прочитання вітчизняної історії.
«Теперішні підручники, – зазначає Н. Яковенко, – міцно тримаються лінії радянської школи, зорієнтованої на те, аби вбити в учнівські голови лише
«правильне» в останній інстанції знання. Понад те,
шкільну програму укладено на засадах радянської
«колективістської» історії, хіба що замість «прогресивних» станів/класів героєм оповіді стала монолітна нація. Така історія, написана з перспективи
«загального інтересу нації», за визначенням передба
чає лише одновимірну «правду», а це, своєю чергою,
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опосередковано закладає у підручник зерно антагонізму, шкідливого для того-таки «загального інтересу». Адже «правильна» поведінка автоматично
постулює наявність «зрадників» чи «відступників»,
серед яких опиниться частина власного народу.
Цю маніхейську (а точніше – більшовицьку) опозицію подолати нескладно – через оповідь про розмаїття поведінкових мотивацій у різних соціальних чи локальних групах. Наводячи (й пояснюючи!) різноспрямовані або й ворожі позиції таких
груп, підручник має не розставляти їх по обидва
боки барикад, а шукати спільні ціннісні параметри
для носіїв різних переконань, різних уявлень про
патріотичний обов’язок, різних спонук. Це здається особливо важливим, з огляду на те, що історія
України сповнена конфліктів і що українці часто
воювали одні проти одних, а тим часом підручник
покликаний сприяти досягненню консенсусу – не
оминаючи точок зору, які роз’єднують суспільство,
але й приділяючи більше уваги тому, що не викликає агресивного відторгнення.
Історія, яку пропонує сьогоднішній підручник, – це головно історія «барабана і сурми», тобто повстань, боротьби та героїчних чинів, злегка
розбавлених вставками про культурні досягнення.
Українське минуле і справді не безхмарне, але підручник тим і відрізняється від наукової праці, що
він спрямований не тільки на пізнання минулого, а
й на прищеплення учневі почуття гордості за свою
країну. Тим часом шкільна лектура простує шляхом масованого вливання негативної інформації.
Почитайте самі й переконаєтесь, що від падіння
Галицько-Волинського князівства аж до 1991 року
тяглися похмурі століття «чужоземної окупації», «денаціоналізації» та/або «колоніального гніту». Всупереч добрим намірам авторів, це навіює депресивний образ минулого, час від часу урізноманітнений
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спалахами «визвольної боротьби» – як відомо, не
надто успішної. З одного боку, наголошування на
стражданнях і втратах справді здатне загострити
патріотичне почуття, але з іншого – воно потенційно формує комплекс нації-жертви, вироком долі
приреченої на невдачі. Чи відповідає це меті сьогоднішнього суспільства – запитання риторичне.
Вихід вбачається у принциповому переакцентуванні оповіді про так звані «бездержавні» періоди,
в яких, замість нагромадження жалісних картин
у стилі «загарбник – жертва», варто наголосити на
самодостатності українського народу, підкріпивши це прикладами творчої креативності та різноплановості ролей українців у державах, до складу
яких входила українська територія. По-перше, це
буде правдою (пригадаймо бодай Російську імперію та Радянський Союз), а по-друге, історія, в якій
«неукраїнські» держави постануть як чималою мірою розбудовані українськими руками, сприйматиметься як доказ талановитості й сили свого народу, а не як мартиролог його поразок1.
Важливим чинником формування історичної свідомості є процес її виховання, який розпочинається з дошкільного віку й триває все життя, перетворюючись в
самовиховання.
На початковому етапі багато залежить від майстерності вихователя, його життєвої позиції, вміння чуттєво без
зайвого навантаження включити дитину, а згодом – молоду людину в процес осягнення історичних знань і цінностей. Інтегруючи усі наявні можливості, досвідчений вихователь прагне активного включення самого вихованця
в виховний процес, перетворюючи виховання на самовиховання, але не випускаючи з-під контролю фундаментальні, наукові, психологічні та ідеологічні моменти.
1
Яковенко Н. Лікнеп для професора [Електронний ресурс] / Дзер
кало тижня. – 2009. – № 8 (736). – 7–13 березня. // Режим доступу до
видання: http://www.dt.ua/3000/3150/65574/

233

Таким чином, у становленні України як сучасної гуманітарної культурно-інформаційної держави, яка забезпечує високий рівень культурного розвитку громадян,
значну роль відіграє розвиток і відтворення культурноісторичної традиції, насамперед у молодіжному середо
вищі. В українському суспільстві культурно-історична
традиція покликана встановлювати спадкоємність культури від покоління до покоління; виступати механізмом
соціалізації та інкультурації молоді, джерелом її самоусвідомлення у сучасному світі; слугувати каналом формування та розвитку національної ідеї, яка допоможе
зберегти цілісність українського народу. Органічне поєднання традиціоналізму, основаному на високому рівні
розвитку історичної свідомості, і інноваційної моделі соціального розвитку у державній політиці надасть можливість створення нової системи культурних і інформаційних комунікацій на основі розвинутої національної мережі музеїв, книговидавництва, театрів, Інтернет-ресурсів,
що дозволить Україні зайняти гідне місце у глобальному
культурному просторі.
Формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я – одне із стратегічних завдань реформування освіти в Україні. Проблема
формування особистості є фундаментальною не лише для
педагогіки, але й для соціальної, політичної, культурної
сфер суспільного життя.
Виконання цього завдання потребує модернізації
змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження нових технологій, реалізації пріоритетних принципів
реформування навчального процесу, які передбачені Національною програмою розвитку освіти у ХХІ столітті.
Це насамперед – демократизація, гуманізація, гуманітаризація, індивідуалізація навчання, які ґрунтуються на
прогресивних традиціях, національних освітніх ідеалах
українського народу.
Оскільки суспільству сьогодні потрібен активний, са
мостійний, освічений, гуманний, критично мислячий гро
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мадянин, разом із зміною загальнонаціональної освітньої доктрини має бути змінена і концепція історичної
освіти. В ній повинен реалізуватися культурологічний
підхід, який визначає, що її змістом мають бути цінності культурної спадщини людства: моральні, естетичні,
філософські, релігійні, наукові та інші.
У зв’язку із цим значна увага приділяється створенню нової системи викладання історичних дисциплін, зокрема української історії, у навчальних закладах, яким
належить провідне місце у формуванні історичної свідомості підростаючого покоління. Рішенням Міністерства
освіти України на початку 90-х років минулого століття
у загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, середніх спеціальних закладах курс історії України
виділено як окремий предмет. Масового характеру набуло відкриття шкіл та класів з поглибленим вивченням
історії. По-новому почали діяти кафедри історії України
на історичних факультетах університетів та інститутів,
де організовано розширену спеціалізацію студентів з історії України, збільшено чисельність аспірантів. Курси й
спецкурси з історії України читаються на гуманітарних,
прикладних та технічних факультетах університетів, інших вузів.
Систематичне вивчення історії починається ще зі
школи. Історичне знання делегується учням практично
кожним предметом. Однак цілісне, систематичне й послідовне вивчення ними історичного минулого здійснюється саме на уроці історії. Після здобуття Україною незалежності історична освіта, як і загалом усе в державі,
зазнала серйозних змін. Державна національна програма
«Освіта» визначила стратегію загального розвитку освіти
в Україні. Вона спрямована на створення життєздатної
системи безперервного навчання і виховання. Це дасть
можливість досягнути високих освітніх рівнів, створити
умови для кожного школяра постійно духовно самовдосконалюватися, формувати інтелектуальний та культурний потенціал. Тому й історична освіта має бути спрямо235

вана на виховання таких рис особистості, які є найвищою цінністю нації взагалі.
Разом з тим, про розвиток, оновлення національної
освіти може йтися лише в тому разі, коли вона фактично
стає пріоритетним напрямом державної політики. Поки
ж культура й освіта використовуються у ролі декорації
для розігрування парламентських вистав. Тому не дивно,
що й офіційні проекти реформування освіти позбавлені
конкретності, демонструють знайомі зразки парадної риторики й пишномовності.
Якими б радикальними не були її оцінки, але треба
визнати, що сучасна реформа освіти поставила перед
учителями-істориками завдання по-новому підходити до
моделювання змісту і методів організації і проведення
уроків історії. Останні повинні давати учням повноцінну
історичну освіту, формувати у них політичну свідомість
і ціннісні орієнтири, передавати молоді соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Тільки уроки історії
повною мірою показують учням історичну ходу українського народу, змальовують перспективи його розвитку
в майбутньому.
Цьому сприяють і ті значні зміни, що характеризують
сучасний стан змісту історичної освіти молоді. Нині до
шкільних підручників включено багато нових історичних
фактів, формується нове бачення багатьох суспільних
явищ і подій підростаючими поколіннями, дається інша,
ніж у попередні десятиліття періодизація вітчизняної історії на основі наукових досліджень українських істориків. Тому не тільки у вищій, але й загальноосвітній школі
вчителі-історики дають на своїх уроках різні інтерпретації подій і явищ, висувають різні версії і гіпотези, що
сприяє формуванню у молоді творчого підходу до освоєння історії свого народу.
Єдність навчального і виховного процесу декларують
учителю необхідність пам’ятати про те, що високий рівень інтелектуального розвитку учня автоматично не
гарантує його високої моральної і громадянської зрілості.
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Рівень знань школярів з історії пропорційно залежить від
активності їх мислення. Тому вчитель на уроках історії
повинен вимагати від учнів не тільки розуміння багатьох
понять, історичних процесів і явищ, їх запам’ятовування,
але й особистого ставлення учнів до цих подій. При цьому
треба враховувати, що ставлення школярів до знань загалом залежить від багатьох особистісних характеристик,
насамперед таких, як прагнення, переконання, інтереси,
смаки, звички, воля, характер. Саме ці якості особистості у першу чергу впливають на те, як молода людина буде
використовувати набуті нею знання, надаватиме своїй
діяльності гуманістичного спрямування і керуватиметься
загальнолюдськими цінностями.
Становлення особистості відбувається у процесі її
реалізації у різноманітних видах діяльності. Тому на сучасних уроках історії учитель повинен уміти створити
атмосферу організованої діяльності учнів протягом усіх
45 хвилин уроку. Це значною мірою пов’язане з впровадженням активних методів навчання, що дозволяють
сприймати всі етапи уроку не пасивно, а активно. Крім
того, активні методи навчання дозволяють залучити до
роботи на уроці історії переважну більшість дітей у кожному класі. Адже учитель історії не повинен забувати, що
не включений належним чином в організовану діяльність
учень, на уроці залишається поза навчальним і виховним
процесом, а це впливає на його позицію в суспільстві у
майбутньому.
Отже, сучасна модель уроку історії повинна орієнтуватися на формування історичної свідомості учнів. Така
модель обов’язково має враховувати необхідність вироб
лення стійкого інтересу до навчання і постійно підтримувати зацікавленість вивчення учнями історії. Вітчизняна
історія дає вчителю-історику значну можливість для цього. Курс історії України в загальноосвітній школі вивчається з п’ятого до одинадцятого класу включно. Завдяки
цьому учитель історії має всі умови протягом цих років
не тільки навчати школярів, розкриваючи і доводячи до
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них матеріал про основні етапи розвитку своєї країни
від найдавніших часів до сьогодення, але й формувати у
них особистісні риси громадянина України, що включає,
насамперед, вироблення їх національної самосвідомості,
любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці
в ім’я України.
Значною мірою навчальний і виховний ефект залежить
від активної і позитивної внутрішньої позиції учнів, тому
вчитель повинен моделювати свій урок таким чином, щоб
навчально-виховний процес був особистісно орієнтованим і базувався на особистісно-діяльнісному принципі
ставлення школярів до навчального предмету. Організований на таких засадах урок історії передбачає активне
включення всіх учнів класу до навчально-виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої
вимогливості й глибокої поваги до особистості.
Для розвитку творчого потенціалу свідомості школярів
уроки історії слід урізноманітнити розробкою диференційованих логіко-пізнавальних завдань. Тут має розкритися
і творчість самого вчителя, який не тільки повинен доб
ре вивчити своїх учнів, їхні інтереси, здібності, нахили,
риси характеру, таланти і особливо ставлення до історії
й уроків історії загалом, але й творчо розробити логікопізнавальні завдання, користуючись новітніми методиками. При цьому треба обов’язково враховувати вікові
особливості учнів, що дуже важливо для пробудження їх
інтересу до уроків історії. Логіко-пізнавальні завдання
повинні бути доступними, зрозумілими і такими, що при
певній затраті зусиль можуть бути виконаними. Адже завдання, непосильні для певної категорії учнів, зменшують їх інтерес до навчання, учні втрачають впевненість
у своїх силах, їх не захоплює без результативна праця.
У такому випадку вчитель історії повинен обов’язково
застосувати диференційований та індивідуальний підходи до учнів у процесі навчання.
Досить часто вчителі для стимулювання роботи учнів
на уроці розробляють дидактичні картки, зміст яких од238

наковий. Картка містить декілька питань, на які учневі
треба відповісти письмово. Іноді такі питання є аналогічними з тими, на які учні відповідають усно біля дошки.
Така робота цікава учням тільки на один-два уроки, а потім інтерес до такого опитування у них пропадає і вони
віддають перевагу усним відповідям. У такому випадку завдання треба урізноманітнити як за формою, так
і за складністю виконання. Питання, що пропонуються
учням, можна закласти у кросворд, ребус, завдання, в
яких пропонується багато відповідей, але треба вибрати
лише одну правильну чи підкреслити правильне рішення, закінчити речення, вставивши пропущені слова, хронологію подій тощо.
В молодших класах з успіхом можуть використовуватися завдання, в яких треба заповнити схему, заповнити
таблицю, показати логічні зв’язки, схематично зобразити
певну історичну подію, явище тощо. Для наймолодших
школярів цікаво буде намалювати знаряддя праці, символіку, природні умови розвитку якоїсь історичної епохи, історичні битви та ін. Усі ці завдання значною мірою
активізують інтерес учнів до історичного матеріалу, що
опрацьовується. Крім того, їх захоплює сам вид самостійної роботи, у них виникає позитивне бажання досягти
успіху в її виконанні і навіть перемогти. Тому дидактичні картки можуть бути «запрограмовані» для роботи не
одного учня, а двох і більше. У завдання на дидактичних картках може органічно включатися ігровий елемент
(наприклад, хто перший, хто кращий слідопит, хто кмітливіший, хто уважніший тощо).
Враховуючи виховний момент, на уроках історії може
вводитися елемент рольової гри: один з учнів, граючи
роль вчителя, перевіряє виконане на дидактичній картці
завдання свого однокласника (який, в свою чергу, може
виконувати ту саму роль). При такій організації праці
на уроці історії до самостійної роботи залучається увесь
клас, що й переслідує реалізація диференційованого і індивідуалізованого підходу. Одночасно, під впливом заці
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кавленості, ефективно відбувається інтелектуальний, вольовий та емоційний розвиток учнів.
Формування історичної свідомості школярів тісно
пов’язане з процесом вдосконалення сприйняття ними
відповідного історичного матеріалу. Від цього значною
мірою залежить правильне, в адекватних образах здійснене засвоєння історичних подій та явищ, динаміки процесів, а також бачення ними взаємозв’язків між окремими
фактами. Таке сприйняття фактичного матеріалу викликає в учнів ефект присутності, збуджує активно-образне
історичне мислення і уяву, допомагає накопичувати в
пам’яті образи для оперування історичними знаннями.
У зв’язку з цим актуальною виявляється і конкретизація історичного матеріалу, що необхідно донести до
учнів. Історичні картини, схеми, діаграми або картограми, історичні документи, свідчення сучасників, різні малюнки, введені у подачу нового матеріалу активізують їх
розумову діяльність, розвивають логічне мислення. Тому
досвідчені вчителі історії часто пропонують іконічну модель уроку історії – коли учитель за допомогою малюнків, схем, на яких зображені ті сторони подій та явищ,
на які треба спрямувати думку і увагу учнів на уроці,
моделює план-конспект на дошці, а учні – в зошиті. Ці
плани-конспекти являють собою зрозумілі і доступні для
учнів схеми, в яких основні поняття і зв’язки між ними
вказуються стрілочками, що часто доповнюються відповідними підписами. Таким чином, створюючи схему
в зошиті, учні сприймають і осмислюють матеріал, що
вивчається, відбувається активне сприйняття ними нової теми. При цьому, учні вкладають і власну творчість у
плани-конспекти, розвивають і активізують головні аспекти мислення – аналіз і синтез.
Досить цікавими не тільки для теорії, але й для практики навчання є нестандартні уроки історії. Саме на таких
уроках найбільш можливим є врахування вікових особливостей, інтересів, нахилів, здібностей кожного учня. Вони
викликають гаму позитивних емоцій, збуджують інтерес
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до навчання, спираючись переважно на образне мислення, фантазію, уяву учнів. На таких уроках учитель має
можливість створювати такі ситуації, коли учні відчувають себе причетними до подій минулого, образно уявляють їх. Нестандартні уроки найбільшою мірою сприяють
як глибокому й свідомому засвоєнню історії в школі, так і
готовності учнів до розв’язання різноманітних життєвих
ситуацій.
Разом з тим у процесі вдосконалення історичної освіти досить актуальним залишається низка не розв’язаних
проблем. Головною серед них залишається підготовка сучасних навчальних програм, підручників та навчальних
посібників.
Складним і дотепер нерозв’язаним завданням залишається підготовка підручника для вищої школи. Особливо
україномовного. Нагальною є також підготовка типової
навчальної програми для середніх спеціальних та загальноосвітніх шкіл, особливо з поглибленим вивченням історії, методичних рекомендацій щодо викладання в таких
школах (класах). Це дозволило б певною мірою оптимізувати і процес викладання історії в середній школі, і її
вивчення учнями. Не завадило б також у ринкових умовах існування держави розробити перспективний план
переоснащення навчального процесу в школах, маючи на
увазі створення відеопідручників з історії України, аудіовізуальних засобів навчання, картографічного матеріалу
тощо.
Не менш злободенною є розробка навчальних програм
курсу історії України для історичних факультетів педагогічних інститутів та університетів, а також неісторичних факультетів вузів. Цього вимагає подальший процес
універсалізації навчання у вищій школі, перехід вищих
навчальних закладів різних ступенів акредитації до підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.
Болючим місцем поліпшення вивчення історії України залишається підготовка сучасних підручників та навчальних посібників для середньої школи. Незважаючи
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на існуючі труднощі, перші кроки до створення нових
підручників з української історії вже зроблено. До цієї
роботи залучені провідні вчені Інституту історії Академії
наук України, викладачі вузів, шкіл. Вони підготували й
видали низку видань, розрахованих на учнівську та студентську аудиторії, в яких намагалися об’єктивно відтворити наше історичне минуле з урахуванням сучасних
наукових поглядів. Подальше розгортання роботи над
підручниками та посібниками історичного профілю матиме важливе значення для освітньої сфери й для всього
суспільного життя нашої країни.
З метою надання практичної допомоги вчителям середніх навчальних закладів у викладанні історії України
(особливо її новітнього періоду) слід налагодити періодичне видання посібника «Сторінки історії України: факти,
проблеми, люди», або аналогічного до нього, на основі матеріалів, опублікованих у періодичній пресі та інших виданнях. Тим більше, що самими істориками питання про
видання подібних посібників порушувалося вже неод
норазово.
Вдосконаленню історичної освіти молоді значною
мірою сприяло б також видання фахового журналу для
вчителів. На відміну від «Українського історичного журналу», в якому основна увага зосереджена на розробці
фундаментальних проблем історичної науки, на сторінках новоствореного журналу можна було б регулярно
публікувати теоретичні статті з актуальних проблем викладання історії України, ширше пропагувати передовий
педагогічний досвід, ефективні форми і методи навчальної діяльності і позакласної роботи.
Назріла й проблема створення популярного історичного часопису для учнів, видання якого не тільки сприяло
б зміцненню зв’язків історичної науки з життям, але й
а практикою ідейно-політичного і морального виховання молоді. Це дозволило б значно повніше використати у
процесі формування історичної свідомості молодих громадян України виховних можливостей історії.
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Актуальним у процесі вдосконалення історичної освіти залишається перехід до нової методики викладання історії у середніх та вищих навчальних закладах. Оскільки
основною формою навчально-виховного процесу в школі
є урок, вчителю історії завжди треба пам’ятати, що саме
на уроці створюються необхідні умови для реалізації усіх
основних принципів дидактики, засвоюються знання,
формуються вміння і навички, розвиваються пізнавальні здібності учнів. Для сучасного уроку історії характерне
широке коло завдань, він має бути спрямований на формування особистості учня, давати школярам загальний
розвиток через засвоєння спеціальних знань, передбачених шкільною програмою з історії, розвивати їх пізнавальні й творчі здібності.
3. Новітні методики викладання історії
В процесі організації змісту уроку історії визначаються методи й прийоми роботи над матеріалом, засоби навчання (у тому числі й технічні), що полегшують засвоєння матеріалу. Нові методи навчання мають відповідати
специфіці навчального матеріалу, його логічній структурі,
залежати від вікових особливостей учнів, рівня їх розвитку, а також від можливостей самого вчителя – рівня його
теоретичної і практичної підготовки, знання навчальних
ситуацій, досвіду роботи, від матеріально-технічної бази
навчального кабінету історії, наявного там дидактичного матеріалу, різних видів наочності, технічних засобів
навчання тощо. При застосуванні нової методики викладання історії необхідно завжди пам’ятати, що серед чисельних залежностей методу від різних сторін навчального процесу основна і визначальна належить змісту навчального матеріалу. Мета і зміст навчання зумовлюють
метод, а не навпаки. Саме зміст навчального матеріалу
надає методові ту чи іншу спрямованість, що виражає
його сутність.
Впровадження нової методики викладання історії у
середній школі значною мірою залежить від обраного
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типу уроку. Основними ж серед них є такі, як вивчення
нового матеріалу, закріплення знань, умінь та навичок,
перевірка набутих знань, аналіз контрольних робіт, узагальнення і систематизація вивченого, повторення теми,
розділу тощо. Для кожного типу уроку притаманна своя
методика, її оновлення обов’язково має враховувати передбачення оптимального варіанту структури уроку історії, науково обґрунтовану організацію його змісту, правильний вибір методів і прийомів роботи, засобів організації навчальної діяльності учнів, систему завдань, що
забезпечують міцне засвоєння знань, формування умінь
та навичок.
Не менш нагальним є запровадження ширшого викладання історії у вищих навчальних закладах. Навчальний процес є основним джерелом формування історичної свідомості молоді. На це звертають увагу В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко, П. Кравченко,
В. Кремень, В. Огнев’юк, інші вчені й організатори освіти. Насамперед, тут мова йде про викладання історії у
вузі. Воно забезпечує цілісне ставлення молоді і студентів
до історичного процесу; формує структуроване історичне знання; сприяє «зануренню студентів в історію»; має
ціннісний характер. Цьому ж сприяє вивчення студентами історії інших наук (природничих і гуманітарних), де
прослідковуються імена, факти, події, які є невід’ємною
складовою розвитку загальної історії культури народу.
Загалом у вузах України цей блок навчання організований досить пристойно. І за змістом, і за кількістю годин
він займає помітне місце в структурі підготовці бакалавра, спеціаліста, магістра.
Разом з тим є тут і серйозні недоліки. Нерідко викладання історії у вузі дублює відповідний курс загальноосвітньої школи. Суттєвого приросту знання, оцінки, висновків не спостерігається. В такому разі студент втрачає до історії інтерес. Його історична свідомість, скоріш,
розрихлюється, ніж кристалізується в нову якість, як це
мало б здійснюватись.
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Актуальним завданням на сьогодні є оновлення змісту викладання історичних наук у вузі. Історичне знання,
оцінки, висновки, які делегуються студенту через викладання історичних дисциплін, мають мати «прирощений
характер» у порівнянні з шкільною програмою. Одночасно, викладання цих дисциплін у вузі має носити діалогічний характер у формі: а) діалогу студента з викладачемісториком; б) діалогу студента з навчальним підручником; в) діалогу студента зі своєю історичною пам’яттю,
сформованою в школі і оновлюваною в процесі вивчення
історії у вузі; г) діалог студента з соціально-історичним
досвідом, що існує у формі соціальних стереотипів, масової свідомості, суспільно-побутових міфологем тощо.
Потребує оновлення методика викладанні історичних
дисциплін. Особливо в контексті впровадження особистісного підходу та залучення інформаційних технологій.
Більш активного впровадження потребують Інтернеттехнології. Нерідко побутує і таке явище, як скорочення
історичної частини знання при викладанні тих чи інших
навчальних дисциплін. Історія фізики, хімії, географії,
математики, соціології, психології і т.ін. майже не викладаються або розглядаються поспіхом, особливо в частині
їх українознавчого контексту. Це формує своєрідну меншовартість історичної свідомості студентів. Між тим, історія української науки, культури і соціальної практики
є органічною складовою світової історії. Причому, в ній
вона виступає далеко не Попелюшкою, а «зачарованою
Красунею», до якої вузівські курси мають забезпечити
доступ. Актуальним завданням у цьому сенсі є оновлення змісту всіх вузівських курсів, проведення додаткових
науково-педагогічних розвідок у царині вітчизняної нау
ки, «переведення» їх результатів у навчально-виховний
процес.
У викладанні історії у вузі необхідно сміливіше запозичувати передовий вітчизняний досвід та досвід інших
країн. При цьому треба враховувати, що значний обсяг
навчального матеріалу студентам доводиться опрацьову245

вати самостійно. У зв’язку із цим особливо актуальним
стає перехід до активних методів навчання, високий
ступінь гнучкості й адаптивності яких дозволяє ефективно використовувати їх у різноманітних ситуаціях навчального процесу у вузі. Безперечно, такий процес має
обов’язково базуватися на обґрунтованому поєднанні різних методів і прийомів. При відносному пріоритеті активних методів на заняттях з історії мають зайняти належне
місце і лекції, і семінарські заняття, і самостійна робота
над книгою, і вивчення передового досвіду, і, звичайно,
індивідуальна практична робота студентів. Тільки органічна єдність усіх методів навчання надає навчальному
процесу необхідної універсальності й продуктивності, робить його дійсно проблемним за змістом та ефективним
за формою.
Нові методики викладання історії у вузі обов’язково
мають опиратися на активні методи і форми навчання,
які найбільше задовольняють потребу студентів у самонавчанні та самовдосконаленні. Такі активні методи і
форми поширюються на досить велику групу прийомів
та способів проведення теоретичних і практичних занять
з історії. Це і проблемно-пошукові завдання до кожної семінарської теми, які спрямовують студентів на поглиблене вивчення історії, і наукові реферати, що націлюють
студентський пошук на самостійне вивчення минулого, і
розробка відповідно до теми курсу історії (з урахуванням
профілю факультету) типів семінарських занять, методів і прийомів активізації роботи студентів на них. Але
серед власне активних методів, які доцільно використати у нових методиках викладання історії у вузах, треба
особливо виділити такі, як аналіз конкретних ситуацій,
розв’язування проблемних завдань, ділові (операційні та
імітаційні) ігри, індивідуальні практикуми, «круглі столи»
тощо.
Використовуючи вказані методики, під час навчання
історії бажаним є обговорення зі студентами питань, що
стосуються типу, форм і методів проведення практич246

ного заняття з історії, розподіл між ними різних ролей
(пропонента, опонента, рецензента, експерта та ін.). Це
не тільки підвищує відповідальність студентів за проведення заняття, але й сприяє набуттю ними знань і навичок самостійної роботи та вирішення організаційних
проблем. Досить результативні і викликають певний інтерес такі прийоми активізації роботи студентів, як самостійне формування проблемних питань доповідачу,
аналіз на основі засвоєного понятійного апарату актуальних проблем історичної науки, постановка і обговорення
в рамках теми семінарського заняття таких питань, що
хвилюють самих студентів, у вирішенні яких вони найбільш зацікавлені. Усе це розвиває у студентів самостійний і творчий підхід до вивчення, висвітлення і засвоєння питань відповідної теми семінару.
Разом з тим необхідно відзначити деяку інертність з
боку частини студентів щодо використання активних
форм і методів організації їх самостійної роботи на практичних заняттях з історії. Досвід її викладання показує,
що деякі студенти вважають заняття з впровадженням
активних форм і методів навчання важчими, ніж заняття, що проводяться за традиційними методами і формами. Адже активізація роботи студентів на практичних
заняттях з історії вимагає від них набагато більшої витрати зусиль і при підготовці, і під час проведення самих
занять. Саме тому з інтересом приймають нові, активні
форми і методи навчання більш підготовлені студенти і,
навпаки, скептично ставляться до них ті, що не люблять
витрачати зусилля для поглибленого вивчення історії.
Це ставить перед викладачами додаткові завдання
подальшої активізації роботи студентів на практичних
заняттях з історії.
Треба зауважити також, що перехід до нової методики викладання історії у середніх та вищих навчальних
закладах вимагає забезпечення відповідною навчальнометодичною літературою. Тому найближчим часом необхідно підготувати і видати методичні посібники з викла247

дання історії України в середній загальноосвітній школі,
історичного краєзнавства для історичних факультетів
педінститутів та університетів, джерелознавства історії
України тощо.
Злободенною проблемою вдосконалення історичної
освіти молоді залишається індивідуалізація навчання історії. Адже саме індивідуалізація відповідно до нової
концепції освіти в Україні повинна стати засобом найбільш повного і раціонального розкриття можливостей
кожної особистості.
У зв’язку з цим для зарубіжної та вітчизняної педагогіки XXI століття характерні пошуки у напрямку створення систем індивідуалізованого навчання, тобто таких
систем організації навчального процесу, що пристосовують його до власних особливостей учня, організовують
його індивідуальне просування за навчальною програмою. Сучасний західноєвропейський підхід до індивідуалізації навчання полягає у створенні груп із різним рівнем навчальних завдань та індивідуалізованим темпом
пізнавального просування. Так звана практика малих
груп широко застосовується в організації навчального
процесу середніх шкіл Англії. Індивідуалізація навчання
тут означає відмову від горизонтального групування за
віком і створення навчальних груп за рівнем підготовки
та успішності з окремих предметів з гнучкими переходами із групи в групу в залежності від виду навчальної
роботи та освітніх можливостей учня.
Досвід індивідуалізації навчання у вітчизняній середній школі свідчить, що під час індивідуалізованого навчального процесу відбувається розшарування учнів на
різнорідні за своїми навчальними можливостями підгрупи. Відсутність стійкого формалізованого поділу таких
підгруп, вносячи організаційну гнучкість і рухомість,
може лише пом’якшити, але не усунути розшарування.
Цьому процесуальному розшаруванню відповідає змістовне, що в кінцевому рахунку обумовлює різницю у
навчальних результатах. Таким чином, індивідуалізація
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навчання може непомітно переростати в його незаплановану на початковому етапі диференціацію, залишаючись
при цьому у межах первісно загальних освітніх цілей.
Важливою передумовою для засвоєння історичного
знання учнями є пробудження у них інтересу до змісту
навчального матеріалу, створення позитивного ставлення до навчання. Треба, щоб учні не тільки були зацікавлені тією інтелектуальною роботою, яку треба виконати
з метою реалізації того чи іншого завдання пізнавального характеру, але й прагнути при цьому набути певних
вмінь та навичок.
Для цього вчителю історії необхідно підібрати і систе
матизувати відповідний матеріал, організувати роботу
над ним так, щоб не знижувалася інтелектуальна діяльність школярів. При такому ставленні до роботи, поступово ускладнюючи завдання, учитель виховує у школярів
упевненість у собі, забезпечує неухильне просування дітей, які відстають у навчанні, до рівня середніх і кращих
школярів. Адже вчитель покликаний учити на уроці всіх:
і тих, хто легко засвоює програмний матеріал з історії,
і тих, хто сприймає його з певними труднощами. Тому
при підготовці до уроків вчителю історії необхідно продумати навантаження кожного учня залежно від його розвитку і здібностей, ставити такі індивідуальні завдання,
які можуть викликати інтерес як у кращих учнів, так і у
тих, хто відстає у навчанні. У зв’язку із цим на сучасному етапі пошуки нових форм індивідуалізації навчання
ведуться у рамках всебічного стимулювання здібностей
кожного, хто навчається, з урахуванням його інтере
сів, мотивів, відмінностей в інтелектуальній, емоційновольовій, дієво-практичній сферах. Ці пошуки спрямовані на вироблення такої моделі побудови навчального процесу, яка б забезпечувала кожній особистості досягнення
основних цілей навчання, підводячи до єдиного, чітко
заданого рівня володіння знаннями та навичками.
Усі заходи, спрямовані на вдосконалення історичної
освіти молоді, мають піднести її на якісно новий рівень.
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Сучасна освіта має стати демократичною, гуманізованою, спрямованою на вирішення завдань розбудови ук
раїнської держави.
Демократизація, індивідуалізація та гуманізація історичної освіти повинні дати молоді більший ступінь свободи, дозволити зробити усвідомлений вибір шляху самореалізації у складному світі, що постійно змінюється.
При цьому не слід забувати, що вдосконалення історичної освіти відбуваєтеся в ринкових умовах розвитку економіки України, що вимагають істотних змін державної
освітньої політики на тому чи іншому етапі її реалізації,
постійного корегування тощо. Як би складно не йшов цей
процес, важливо лише, щоб при цьому було збережено
доступність освіти для різних категорій громадян та її
найвищу якість.
Розмірковуючи над проблемами української
культурної традиції, української історії, С. Кримський слушно зауважив, що «національне відродження, що його зараз переживає Україна, як і багато держав сучасного світу, не зводиться до простої реставрації культурних надбань попередніх
епох. Воно потребує особливого бачення історії не
як згадки про минуле, а як подвигу пробудження
того, що не минає має наскрізне, універсальне буття для нації, а тому і для всього людства»1. Важко
не погодитись із цією думкою, автор якої визначає
і зміст, і мету процесу соціалізації молоді, формування її історичної свідомості.
Зрозуміло, що не кожна молода людина здатна на
«подвиг пробудження» власної свідомості. На це є як
об’єктивні, так і суб’єктивні причини. Але в суспільстві
мають бути створені усі необхідні умови для розвитку інноваційних потенцій молоді, виховання її в дусі ідеологіях державництва, розбудови і зміцнення української незалежної держави, національної ідеї державотворення,
ідей демократії і прав людини.
1

Кримський С. Назв. праця. – С. 109.

250

Вирішення цього завдання, що є без перебільшення
доленосним для суспільства, потребує ефективної роботи
усіх складових системи включення молодого покоління в
розбудову нового життя. Особливу роль в цій системі відіграють вищі навчальні заклади. Від того, наскільки результативними будуть зусилля, спрямовані на формування історичної свідомості студентської молоді, значною
мірою залежить успіх в усіх сферах суспільного життя, а
в кінцевому рахунку і доля держави.
Питання для самоконтролю
1. Чим зумовлене оновлення історичної освіти у незалежній Україні?
2. Як Ви розумієте, що таке взаємодія між поколіннями?
3. Відсутність історичного досвіду у молоді: переваги та недоліки.
4. Яким є співвідношення традиції та інновації?
5. Які завдання удосконалення історичної освіти є пріоритетними?
6. Яке призначення має спеціалізована історична періодика для середньої і вищої школи?
7. Які методи в історичній освіті є новими?
8. Які цілі переслідують активні методики навчання в процесі історичної
освіті?
9. Що таке індивідуалізація історичної освіти і до яких наслідків вона
призводить?

Теми для роздумів та реферативних досліджень
1. «Негативізм» молоді: переваги і недоліки.
2. Традиція як підґрунтя соціалізації.
3. Мова як складова культурно-історичної традиції.
4. Роль української літератури у формуванні національної традиції.
5. Моральна філософія та інтелектуальна історія: діалог сьогодення.
6. Історична освіта у радянській Україні: здобутки та перешкоди.
7. Історична освіта у незалежній Україні: проблеми та перспективи.
8. Дидактичні карти при вивченні історії.
9. Освіта як чинник соціальних змін.
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Класика філософської думки
Тексти першоджерел

Ґадамер Ганс-Ґеорг. Провідні гуманістичні поняття. Освіта.
Друкується за виданням: Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод
/ Ганс-Ґеорг Ґадамер; [Олександр Мокровольський
(пер.)]. – К. : Юніверс, 2000. – (Філософська думка).
– Т. 1 : Герменевтика І: Основи філософської герменевтики. – К. : Юніверс, 2000 – С. 18-27. – 464 с.
Поняття освіти дає змогу якнайвиразніше збагнути, наскільки глибокою є духовна еволюція, що дозволяє нам почуватися немовби сучасниками Ґете й, навпаки, змушує нас
вважати часи бароко вже чимось подібним до доісторичної
епохи. Визначальні поняття й мовні звороти, що ми ними зазвичай користуємося, набули свого нинішнього вигляду саме
в цьому процесі, тож хто не має бажання займатися мовою,
здавшись на волю стихії самого процесу, але прагне набути
самостійного та обґрунтованого розуміння історії, той рано чи
пізно збагне, що в галузі історії слів і понять йому доведеться
переходити від проблеми до проблеми. Далі в нашому дослідженні ми спробуємо заторкнути лише передумови того великого робочого завдання, що виникає тут перед дослідниками,
сприяючи філософській постановці питання. Такі поняття, як
«мистецтво», «історія», «творчість», «світогляд», «переживання»,
«геній», «зовнішній світ», «внутрішній світ», «внутрішня суть»,
«вираження», «стиль», «символ», зрозумілі для нас самі собою,
ховають у собі безодні історичних конотацій.[...]
Для звичного нам значення слова Bildung, «освіта», перша важлива констатація полягає в тому, що давніше його поняття як «природної будови», як формування зовнішніх ознак
(будови частин тіла, пропорційності тілобудови) та взагалі
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створеної природою форми... Тепер слово Bildung як «освіта»
щонайтісніше пов’язане з поняттям культури й означає специфічно людський спосіб розбудовувати природні дані й можливості індивіда. В період між Кантом і Геґелем закінчилося
простимульоване Гердером карбування цього поняття. Кант
іще не використовує слова Bildung саме в значенні «освіти»,
саме в цьому зв’язку. Він говорить про «культуру» здібностей
(або «природних задатків»), що у цій якості являє собою акт
свободи діючого суб’єкта. Так він називає серед зобов’язань
відносно самого себе зобов’язання «не давати начебто вкриватися іржею» своєму талантові, але не вживає при цьому слова Bildung, «освіта». А от Геґель, навпаки, вже веде мову про
Sichbilden («самоосвіту») й Bildung («освіту»), коли ставить те
саме, що й Кант, питання зобов’язань стосовно самого себе, а
Вільгельм фон Гумбольдт притаманним йому тонким слухом
уже цілковито сприймає всю різницю між словами «культура» й «освіта»: «... але коли ми нашою мовою говоримо «освіта»,
то маємо на увазі при цьому щось водночас високе й, радше,
внутрішнє, а саме: якесь таке розуміння, що гармонійно проливається на сприйняття й характер, беручи свій початок у досвіді й
почутті сукупного духовно-чуттєвого прагнення». Тут «освіта» вже
не рівнозначна культурі, тобто розвиткові здібностей чи талантів.
Найімовірніше, що виникнення слова Bildung у значенні «освіта»
пробуджує давні містичні традиції, згідно з якими людина носить,
плекає в душі образ Бога, за чиєю подобою її створено. Латинський
відповідник цього слова – formatio, і в інших мовах йому відповідають, в англійській, наприклад (за Шефтсбері), – form та formation.
Також і в німецькій мові зі словом Bildung як «освіта» довго конкурували відповідні похідні утвори від поняття forma, наприклад,
Formierung, Formation («формування», «формація») [...]
Те, що «освіта» (і так само й сучасне слово «формація») визначає
здебільшого наслідок процесу становлення, а не сам цей процес,
відповідає поширеному переносу значення становлення на буття.
Такий перенос тут особливо правомірний, бо підсумок освіти не
розуміється за типом технічного наміру: він випливає з внутрішнього процесу формування-освіти й тому постійно перебуває у
стані продовження та розвитку. <...>. Освіта не може бути власне
метою, до неї в цьому її значенні не можна прагнути, хоча б навіть
у рефлекторних тематиках вихователя. Саме це й являє собою перевагу поняття освіти над простим культивуванням уже наявних
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здібностей, від чого воно й походить. Культивування здібностей –
це розвиток чогось уже даного; тут простими методами досягнення
мети є вправляння й старанність, що перейшли у звичку. Таким
є навчальний матеріал підручника з мови – всього лиш засіб, але
не сама мета. Його засвоєння служить тільки розвитку мовних навичок. У процесі ж освіти – навпаки: те, на чому й завдяки чому
хтось отримує освіту, має бути засвоєне цілком і повністю. У цьому
розумінні до освіти входить усе, до чого вона причетна, хоча все
це входить до неї не як засіб, що втрачає свої функції. Навпаки: в
освіті, яку отримано, ніщо не зникає і все зберігається. Освіта – це
справді історичне поняття, й саме про цей історичний характер
«зберігання» треба вести мову, аби збагнути саму суть гуманітарних
наук.

Філософія як стиль життя. Інтерв’ю із Сергієм Борисовичем
Кримським.
Друкується за: Верлока В. Філософія як стиль життя.
Інтерв’ю із Сергієм Борисовичем Кримським [Електронний ресурс] / Володимир Верлока. – Часопис «Дух
і літера». – 2006. – № 15-16. // Режим доступу до видання : http://www.duh-i-litera.kiev.ua
[...] філософ – це специфічний спосіб мислення, це людинапроблема, це людина, яка перетворює явища свого життя на
проблеми, що потребують вирішення. Причому ці проблеми він
ставить не заради чисто пізнавальної цікавості. Це проблеми,
котрі дозволяють подолати межу тривіальності життя. Треба
вийти в зону нетривіального. Річ у тім, що наше життя дуже
легко перетворюється на одноманітне повторення одного й
того самого. Для звичайної людини час має властивість нескінченно прискорюватись, дні починають пролітати зі свистом,
немов вітер, і треба вміти зупинити це прискорення, вийти з
колообігу механічних повторень. Тобто відокремити земне від
небесного, знайти ґрунт, на який він спиратиметься, визначити назви подій, що оточують тебе, і, зрештою, віднайти паузу,
інтервал у своєму спілкуванні із цим зовнішнім світом. Тобто,
коротше кажучи, віднайти засіб зупинити чи бодай уповільнити цей часовий потік за рахунок перетворення його на потік
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реальних подій, наповнених смислом. Цей життєвий процес
обов’язково має бути, повторюю, наповнений смислом. Тільки
так можна зупинити механічне повторення одного й того самого в нашому житті. Це і є смислотворення [...]
Для мене філософські проблеми не мають і не можуть мати
однозначного вирішення. [...] я веду мову про варіативний шлях
вирішення проблем. Тому що будь-яке вирішення, будь-яка
відповідь мають бути ланцюгом варіацій. Як, скажімо, можна
відповісти на питання про сенс життя? Зокрема, це спроба вийти за межі рутини та банальності, до якихось вищих смислів,
це намагання зробити щасливою хоча б одну людину, це і певні
творчі завдання... Все це вибудовується у певний варіативний
ряд. Подібно до того, як колись у Христа спитали, що є істина,
а Він відповів, що істина – це: «Я, життя, шлях». І це не протиріччя, а саме варіативність. До того ж ця варіативна відповідь,
чого у нас часто не помічають, стосується, зокрема, й речей
абстрактно-академічних.
От ми кажемо: матерія. Але ж матерія – це не лише реальність, це й джерело можливостей, субстрат перетворень, це те,
що протистоїть ідеальному тощо. Тобто тут знов-таки виникає
певна варіативність. Утім, про це можна говорити довго.[...]
Віднедавна у нашій філософії з’явилася звичка «мислити
посиланнями». Наші вчені просто не можуть висловлюватись
самостійно, без посилань на чужі тексти. Сучасний філософ
здатен мислити та писати лише тоді, коли має під рукою чужі
тексти, які він коментує. Приблизно третина сучасної філософської літератури – це коментарі до чужих текстів. А я завжди
казав: якщо писати, то, звісно, щось нове, те, чого не було в інших авторів. Візьміть будь-якого авторитетного філософа, давнього чи сучасного – і посилань ви там знайдете небагато. Чи
багато посилань у текстах Канта, Геґеля, Гайдеґера? Та ні, бо
вони мислять самостійно. Вони пропонують читачеві якийсь
проблемний матеріал. Інша річ, що я маю знатися на традиції.
Але я не зобов’язаний переповідати тексти. У крайньому разі,
можна просто дати зноску і вказати: про це дивись там-то.
Є одна легенда, про Орфея, що, виходячи з пекла, озирнувся – і
втратив Еврідику.
Слід навчитися не озиратися. Але що означає «не озиратися» у творчості? Це означає: слід увібрати в себе традицію, щоб
вона не висіла на тобі тягарем, котрий можна побачити в дзер256

калі. Озиратися справді небезпечно, – бо можна побачити позаду порожнечу. Але не оглядатися навчаєшся лише тоді, коли
ти сам увійшов у традицію, коли досконало її опанував, збагнув, які можливості в ній іще не були реалізовані [...]
Людина повсякчас змушена опиратися смерті, протистояти
поняттю «ніщо», протистояти стихійним силам буття, що приховуються в ній самій. Адже бути моральним – це не просто
бути хорошим, керуватися імперативами, як-от кантівський.
Мораль – це завжди припущення, що в тобі є частка того, проти чого ти борешся, у твоєму ворогові є частка добра, за яку
ти борешся. І ця складна взаємодія – вона посильна лише для
філософії. Тільки філософія спроможна виховати особистість,
що здатна вистояти в такій ситуації. Пам’ятаєте, як говорив
Сковорода: «У моїй душі є шпарини, через які проникає пекельний вітер.» І як боротися із цим пекельним вітром буття?
Адже це також практика, але в іншому, невульгарному сенсі
цього слова – це практика спасіння, ось що я хотів сказати.
У нас якось абсолютно не можуть збагнути тієї обставини, що
існують різні типи філософії, різні моделі філософування. Наприклад, є філософія знання. Це Арістотель, німецька філософія – Кант, Геґель, почасти Маркс. Але, окрім того, існує філософія спасіння: це релігійна філософія [...] спасіння душі. Це
інший вектор – це К’єркегор, Сковорода, Сократ, це Тертуліан
із його ідеєю спасіння через абсурд. Сюди ж у певному сенсі
можна віднести навіть Ніцше. Адже Ніцше насправді не був
аморальною людиною, як часом вважають. Він лише випробовує мораль на міцність її нібито запереченням. І це також
завдання філософії – випробування життєвих позицій, навіть
шляхом введення ситуації абсурду. І такий експеримент – це
завжди робота над власною особистістю.[...]
Викладач – це не просто транслятор знань, це перш за все
транслятор особистісного начала. Він – носій особистісного пафосу, а цей пафос зрештою і є філософія. [...]
Я принципово заперечую поділ філософії на різні галузі.
Я вважаю, що філософ – це той, хто працює на всьому полі, з
усім масивом сучасної цивілізації. Іще Кант дав класичне визначення філософії як «знання про знання». Жодна інша наука
не займається знанням про знання. Моє завдання – це творення світу із цього знання, тобто його систематизація у вигляді
певного універсуму. І саме тому я не можу не працювати. Філо257

соф – це творець, він творить цілісний світ знань. До речі, тут
немає нічого дивного. Так само й художник творить свій світ.
І художня значущість того чи того твору визначається тим, чи
можете ви жити у цьому світі. Завдання, що стоять перед художником і перед філософом, у певному сенсі дуже схожі. [...]
Для мене філософія – це доля, це шлях спасіння, хоча і не в
тому сенсі, як розуміє спасіння релігія. Я справді спасаю, рятую
себе за допомогою філософії, наповнюю своє буття смислом.
Адже буття неможливо сприймати таким, як воно є. Якби ми
знали, як воно все є насправді, то на тому буття людини завершилось би, це був би його останній момент. А допоки ми живемо, ми домислюємо реальність, інакше світ був би для нас просто божевільним. От я й намагаюся цю божевільну реальність
осмислити, а відтак, зробити придатною для життя. І це таки
дієвий засіб. Уявіть, у мене ніколи не буває поганого настрою.
І саме цим досвідом я намагаюся поділитися зі своїм читачем.
Це, звісно, не означає, що він має беззаперечно все це застосовувати, все ж філософія не дає готових рецептів, але в певних
нестандартних, критичних обставинах це справді може стати
в пригоді. Отож я справді займаюся світо-творенням, інакше
філософія була би просто непотрібною. Тоді їй довелось би суперничати із фізикою, математикою, вирішувати якісь практичні, конкретні питання. Але філософія існує не для цього, а
для того, щоб ми могли піднестися над буденністю й відчути
смак неба. Хоч би раз за життя.

Ольжич (Кандиба) Олег. Українська культура.
Друкується за виданням: Ольжич О. Вибрані твори /
Олег Ольжич ; [упоряд. О. Зінкевич; передм. Є. Сверстюка]. – К. : Смолоскип, 2007. – С. 311-338. – 664 с.
Ідеологія культури: Культура це не є кількість духової спадщини даної спільноти, утривалена в слові, письмі, малюнку і
в дереві. Культура має властивість сама формувати духовість. Твори її переходять із покоління на покоління й запевнюють духову тяглість. Кожний великий рух творить своєрідний новий тип культури, опертий на націоналістичних первнях духовості народу (стиль). Впродовж віків помічаємо вплив
258

національних культур поодиноких народів на розвиток інших
(класична культура Греції, ренесансова культура Риму, бароко
Франції, ґотика в Німеччині). Кожна культура старається переходити зо свого середовища на інше, з другого боку зустрічає
протиділання (закон боротьби, експансивність).
Для нас цікавий процес культурних взаємин Україна – Литва – Польща – Москва й перспективи історичного розвитку. По
своїй суті кожна культура є національна. Існують тенденції
інтернаціоналізації культури, та є вони протиприродні і в своїй функції негативні. Приклад: драгоманівщина — фактично
узалежнення української духовості від Москви, те саме більшовизм. Тільки національна культура, оперта на духовій природі
та історичній традиції, забезпечує органічний вияв творчих сил
одиниці й нації. На неї складається: спадщина віків, сприймана націоналістичною духовістю, тобто позбавлена негативних
виявів. Основною її прикметою є героїчність. Приклад: ми відкидаємо спадщину сентименталізму XVIII ст., як прояв духової слабості, подібно як і винниченківщину. Мусить прийти загальна переоцінка спадщини віків. Героїчна духовість означує
стремління до національного й особистого ідеалу, де почування одиниці й загалу лупаться в ім’я спільноти (заперечення
колективізму, індивідуалізму, лібералізму та, в літературі, «мистецтва для мистецтва»). Націоналізм бачить одиницю та її ціль
в службі суспільності, творячи культуру повного розвитку одиниці на службі ідеї суспільності в ім’я інших людей (суспільний
солідаризм). Духовість українського націоналізму є суверенна
і самовистачальна, вона може бути порівнювана, але не утотожнювана з іншими націоналістичними рухами. Український
націоналізм повстав із внутрішньої потреби української нації.
Творячи свій стиль, націоналізм несе свою героїчну культуру й
мистецтво.
Провідна ідея української духовості – це «слава» впродовж
цілої історичної перспективи. «Бог безчестя руських синів не
положив бись». Спільнота узмисловлює це в містичній ідеї роду
(походження): «Яфетові діти», «Дажбожі внуки», «нащадки княжих воїв», «сини козацькі». В традиціях ми відшукуємо свою
істоту, яку загубили в XIX ст. підо впливом космополітичних
ідей, які відкидаємо. Націоналізм черпає свій пафос із безпосереднього відчуття волевих джерел сучасного, причому традиції
є лиш цього співзвуками. [...]
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Короткий термінологічний словник

А

Б

Амбівалентність – (від
лат. ambo – обоє; valentia –
сила) – двоїсте переживання,
коли об’єкт породжує у людини одночасно протилежні почуття.
Антропоцентризм – сукупність поглядів на людину
як кінцеву мету світобудови
та центр Всесвіту.
Апріорі – (від лат. a priori –
cпочатку, заздалегідь) – термін
ідеалістичної філософії, на
відміну від апостеріорі, яким
позначають знання, що належить свідомості, одержане
перед і незалежно від досвіду.
Архетипи – (від грецьк.
arche – початок, походження; typos – слід, відбиток) – в
широкому розумінні наскрізні
– символічні структури історії
культури, асоціюють певний
тематичний матеріал свідомого та підсвідомого функціонування людських цінностей.
Атрактор – термін синергетики, який позначає певний
феномен, довкола якого відбуваються інтенсивні зміни
системи після моменту біфуркації.

Біфуркація – термін синер
гетики, який позначає точку і
момент розгалуження можливого перебігу подій на дві альтернативи, коли внаслідок,
на перший погляд, незначної
події відбуваються масштабні
та епохальні для певної системи зміни, коли вона неминуче
набуває нової якості у вигляді
однієї з альтернатив.
Г
Гіпотеза – (від грецьк.
hypothesis – основа, припущен
ня) – одне з можливих розв’я
зань проблеми.
Глобалізація – (від англ.
global – світовий, всесвітний).
Завершеного, загальновизна
ного визначення терміна «гло
балізація» досі ще не виробле
но. Загалом у визначенні тер
міна намітились чотири ос
новні підходи: тлумачення її
як процесу зміцнення зв’язків
між найвіддаленішими куточками планети; як процесу по
ширення по всій планеті єди
них, спільних для всього людства технологій, культури, ідей,
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ціннісних орієнтацій, способу
життя, поведінки тощо; як виникнення спільних для світового співтовариства проблем
(економічних, фінансових, політичних, військових, екологічних та ін.); як процес зростання вселюдських інтересів у
всіх сферах людського буття,
породжуваних поглибленням
взаємозв’язків і взаємозалежності країн і народів.
Гносеологія – (від грецьк.
gnōsis – знання, пізнання + …
логія) – теорія пізнання, розділ філософії, що вивчає можливості пізнання, досліджує
джерела, форми і методи пізнання, умови його істинності.
Гуманізм – (від лат.
humanus – людський) – ви
знання цінності людини як
особистості, її права на вільний розвиток та прояв своїх
здібностей, утвердження блага людини як критерію оцінки
суспільних відносин.
Гуманітарний – (від лат.
humanitas – людська природа,
освіченість) – звернений до
особистості, до прав та інтересів людини, наприклад, гу
манітарні проблеми, гуманітарна допомога, гуманітарні
науки.
Д
Декаданс – загальна назва
кризових явищ у мистецтві

і культурі кінця XIX – початку XX століть. Період декадансу позначений настроями
безнадії, розчарування, зане
падом життєвих сил, естетиз
мом. Ф. Ніцше пов’язував декаданс з підвищенням ролі
інтелекту і послаблення жит
тєвих інстинктів, «волі до влади».
Демаркаціонізм – принцип жорсткого відокремлення
(демаркації) наукових знань
від ненаукових.
Дескрипція – (від лат.
desckriptio – опис, визначення) – спеціальна конструкція,
що відіграє у формалізованих
мовах роль додаткових (порівняно з вихідним словником)
власних і загальних імен.
Детермінізм – (від лат.
determino – визначаю, обме
жую) – філософське вчення
про визначений (не довільний)
характер буття явищ; теорія
відносин опосередкування, за
вдяки яким продукуються речі
і явища, визначається їхня
природа і способи існування.
Дихотомія – (від грецьк.
dichotomia – розтинання навпіл) – у загальному значенні –
поділ цілого на дві частини; в
логіці – поділ за ознакою суперечності.
Духовність – категорія
людського буття, що виражає
його здатність до творення
культури та самотворення. Ка-
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тегорія «духовність» у людському бутті певною мірою протистоїть категорія «душевність»,
яка виражає спрямованість
людини передусім до ближнього, здатність до конкретно
вираженої любові та співчуття. Цю різницю духовності та
душевності українська мова
окреслює у контроверзі «ду
ховна людина» – «душевна людина».
Е
Евристика – (від грецьк.
heurisko – знаходжу, відкриваю) – термін, яким позначають галузь знання про творчу
діяльність, пов’язану з пошуками шляхів відкриття нового
в судженнях, ідеях, способах
діяння.
Емпіризм – (від грецьк.
empeiria – досвід) – напрямок
у теорії пізнання, що визнає
чуттєвий досвід єдиним джерелом достовірного знання.
Епістемологія – (від грецьк.
epistēme – знання та … логія) –
теорія пізнання.
І
Іманентна філософія – (від
лат. immanens – притаманний,
властивий, той, що міститься у самому собі) – суб’єктивноідеалістичний напрям філосо-

фії, який стверджує, що буття
іманентне свідомості, тобто
виявляється її внутрішнім
змістом. Звідси впливає заперечення існування незалежної
від свідомості дійсності.
Індивідуалізм – моральний принцип, що ґрунтується
на визначенні пріоритетності
автономії і прав особистості.
Ірраціональне – (від лат.
irrationalis – нерозумний) – те,
що знаходиться за межами
розуму, алогічне, не інтелектуальне, що суперечить раціо
нальному мисленню.
Історизм – принцип, концепція розгляду явищ, згідно з
якими останні виникають, змінюються (розвиваються) впродовж їхнього існування та зумовлені всією сукупністю своїх
попередніх трансформацій.
К
Когнітологія – комплекс
досліджень на перетині психології, логіки, лінгвістики та інформатики. Когнітологія була
заявлена як самостійна наука
у 70-х роках ХХ ст., конкретизувалась завдяки розвитку кібернетики в інформаційному
напрямі, здебільшого завдяки
розробці проблеми «штучного
інтелекту». Її метою є дослідження функцій знання у різноманітних системах (технічних, живих істот, суспільстві).
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Комунікація – (від лат.
communico – повідомлення,
зв’язок, спілкування) – у сучасній філософії використовується передусім як ознака конструктивної взаємодії особистостей, соціальних груп, націй
та етносів, яка розгортається
на основі толерантності й порозуміння.
Конвенціоналізм – напрям у сучасній філософії,
згідно з яким норми поведінки є результатом своєрідної
домовленості (конвенції), тобто мають умовний характер.
Конвергенція – зустрічне
зближення в ході розвитку відмінних і навіть суперечливих
одна щодо іншої соціальних
систем в ході їх взаємодії.
Консерватизм – (від лат.
conservo – зберігаю, охороняю) – 1) світоглядна орієнтація, умонастрій, які спрямовані на збереження певних
традиційних засад суспільного
розвитку та порядку; 2) сукупність ідейно-політичних течій,
концепцій та програм, певна
тенденція політичної діяльності, що ставить за мету відтворення усталених цінностей,
зміцнення тих економічних,
соціально-політичних та моральних інституцій. Які утворилися в суспільстві внаслідок
розвитку і втілення історичного досвіду багатьох поколінь;
3) різновид політичної ідеоло-

гії. Консерватизм споконвічно
існував як світоглядна орієнтація, тип соціального темпераменту, що тяжіє до стабільності, статичної усталеності,
передбачуваності.
Консонанс – (від франц.
consonance – співзвучність) –
один з важливіших елементів
гармонії. Поняття консонанс
протистоїть поняттю дисо
нанс.
Конформізм – (від лат.
conformis – подібний, відповідний) – термін, що позначає
соціально-психологічну та моральну орієнтацію особи, для
якої характерним є пасивне
пристосовницьке прийняття
готових стандартів у поведінці, оцінках, смаках, повне і
беззастережне визнання існуючих порядків, норм і правил
співжиття, відмова від особистої позиції.
Концепт – (від лат. con
ceptus – поняття) – у сучасній
філософії під концептом розуміють поняття – ідею, що містить у собі певний підхід до
дійсності. Розгортання змісту
концепту у систему суджень
утворює концепцію.
Концепція – (від лат.
conjunction – зв’язок) – система
понять про ті чи інші явища,
процеси; спосіб розуміння,
тлумачення певних явищ, подій; основна ідея будь-якої
теорії.
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Л
Лібералізм – (від лат.
liberalis – вільний) – 1) світоглядна орієнтація, спосіб мислення, умонастрій, які характеризуються зосередженістю
на проблемах емансипації, розширенні меж та форм свободи, перш за все – свободи особистості; 2) сукупність ідейнополітичних течій, політичних та
економічних доктрин, концепцій та програм, які ставили за
мету ліквідацію (пом’якшення)
різноманітних форм гноблення, державного та суспільного
примусу по відношенню до індивіда; 3) різновид політичної
ідеології. Головна функція лібералізму – всебічне обґрунтування необхідності розвитку і змін,
відкритості різноманітним інноваціям, в кінцевому підсумку – соціальним трансформаціям. Це зумовлює радикалізм
лібералізму. Його протистояння
звичаю, традиції, усталеному
порядку.
М
Маргінальність – (від лат.
margo – межа, границя) – поняття, яке застосовується для
позначення граничності, периферійності, невизначеності

становища людини щодо будьяких соціальних груп (національних, класових, культурних).
Ментальність – (від лат.
mens (mentis) – спосіб мислення, склад души) – характеристика специфіки сприйняття
та тлумачення світу в системі
духовного життя того чи іншого народу, нації, соціальних суб’єктів, що уособлюються певними соціокультурними
феноменами.
Метатеорія – теорія, що
аналізує властивості, структуру, методи і логічні основи (доказовість, несуперечливість,
суворість тощо) моделі та межі
застосування іншої теоретичної системи.
Містицизм – (від грецьк.
mystikes – таємниця, таїнство) – 1) визнання надприродної сутності явищ природи;
2) релігійно-філософська світоглядна концепція, яка виходить з того, що справжня реальність недосяжна для розуму і розкривається лише шляхом інтуїтивно-екстатичного
(надчуттєвого) опанування у
містиці – практиці безпосереднього єднання з надприродним, трансцендентним.
Міф – (від грецьк. mythos –
переказ) – 1) оповіді про богів,
духів, героїв, про надприродні
сили, предків і першолюдей,
які брали участь у створенні
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Землі і Всесвіту, взагалі їхніх
як природних, так і людських
складників; 2) ідеологічний
продукт давніх уявлень про
довколишній світ, особливе по
хідне від духовних зусиль первісних людських колективів
пояснити його ґенезу, струк
туру і подальшу долю; 3) міф
у переносному сенсі – хибний,
некритичний, відірваний від
дійсності стан свідомості, концепцій, уявлень.
Модерн – (від франц.
modernе – найновіший, сучасний) – одна з епох європейської історії, яка стала з часів
молодогеґельянців найважливішою темою філософського,
естетичного, культурологічного, соціологічного дискурсів.
Н
Націоналізм – спрямування політичної думки, політична ідеологія та політична
практика, в центрі уваги яких
знаходиться нація як ідея і як
цінність. Різновиди нації залежать передусім від того, як
розуміють націю та її формування. Оскільки формування
та утвердження нації здійснюється в конкретних суспільноісторичних обставинах, то різноманітність форм націоналізму є наслідком пристосування
до цих обставин.

П
Парадигма – (від грецьк.
paradeigma – приклад, взірець)
– вихідна концептуальна схема, модель постановки проблем та їх рішення. За Т. Куном, наукова революція – це
зміна парадигми (точніше, повна або часткова зміна «дисциплінарної матриці»).
Позитивізм – (від лат.
positivus – позитивний) – філософська течія, яка стала домінантою європейської культури у другій половині ХІХ ст.
Позитивізм виходить із того,
що усе істинне (позитивне)
знання – сукупний результат
спеціальних наук; наука, згідно позитивізму, не потребує
над собою якої-небудь філософії. Філософія виправдовується лише тією мірою, якою
вона пояснює деякі з розрізнень, що не були ясними до її
втручання. Для неї нема і не
може бути ні єдино істинного філософського методу, ні
будь-яких нездоланних меж.
Такого роду підходи і до філософії, і до науки створили підґрунтя для трансформації позитивізму у постпозитивізм.
Постмодернізм – термін
для позначення ідеології мистецтва, що почало формуватися в 60–70-ті роки ХХ ст. під
впливом кризових явищ, при-
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таманних авангардизмові того
періоду. Постмодернізм у мистецтві знаменував насамперед
відмову від меж стилістичної
жанрової визначеності, поєднання матеріалу гетерогенних
культурних традицій, синтез
«високого» і «вульгарного», визначення рівноправності усіх
напрямів. З часом постмо
дернізм набував рис загаль
нокультурного явища, оскіль
ки його ідеї знаходили прибіч
ників у найрізноманітніших
сферах культури.
Постструктуралізм – течія
філософії науки, лінгвістики,
літератури, мистецтва, культури. Ініціатори постструктуралізма заперечують можливість
висловити їх умонастрій за допомогою будь-якої єдиної для
всіх універсальної «грандтеорії».
Своє натхнення постструктуралісти знаходять не у царині розуму, а в позасвідомому.
Р
Раціоналізм – (від лат.
rationalis – розумний) – напрям
у філософії, що визнає розум
єдиною достовірною основою
пізнання і поведінки людей.
Рефлексія – (від лат.
reflexio – обернення назад) – самосвідомість і самопізнання,
співвідносність елементів мислення і дійсності.

Самореалізація – процес
покладання – здійснення людиною свого «Я» у світі.
Секуляризація – (від лат.
secularis – мирський, світсь
кий) – суспільна тенденція, яка
відображає зменшення впливу
церкви, її інституцій та релігійної ідеології на життя суспільства в усіх його проявах.
С
Семіотика – (від грецьк.
semeion – знак) – наука про
різні системи знаків, які вико
ристовуються у процесах ко
мунікації для передачі пові
домлення, інформації.
Симультанність – (від фр.
simultane – одночасний) – здатність мислення синтезувати
багатопредметні ситуації, що
виникають одночасно, здійснювати кілька логічних операцій, спрямованих на роз
в’язання складних завдань з
багатьма невідомими.
Синергетика – (від грецьк.
synergetikos – який діє обопільно, узгоджено) – напрям і загальнонаукова програма міждисциплінарних досліджень,
котрі вивчають процес самоорганізації та становлення нових упорядкованих структур
у відкритих фізичних, біологічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, екологічних та інших системах.
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Соціалізація – (від лат.
socialis – суспільний) – процес
опанування індивідом певної
системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути
повноправним членом суспільства; включає як цілеспрямований вплив на особистість
(виховання), так і стихійні,
спонтанні процеси, що впливають на її формування.

Трансформація (політична) – історичний процес змін,
що постає як єдність декількох
складових: політичної системи
суспільства; «політичної люди
ни» (особа, еліта, колектив,
організація тощо); політичної
культури суспільства і особи.
Трансцендентне – те, що
виходить за межі наявного та
будь-якого можливого досвіду.

Т

У

Теологія – (від грецьк.
theos – бог і logos – вчення, слово) (богослов’я) – сукупність
релігійних доктрин і вчень про
сутність та діяльність Бога.
Толерантність – (від лат.
tolerantia – терпимість) – термін, що ним позначають доброзичливе або принаймні стри
мане ставлення до індивідуальних та групових відмінностей
(релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних). Світоглядною основою толерантності є
поцінування різноманітності –
природної, індивідуальної, су
спільної, культурної.
Традиція – поняття, що
визначає різноманітні форми
впливу минулого на сучасне
й майбутнє. Вирізняють, зокрема, соціокультурні форми
традиції – звичай, стереотип,
ритуал, обряд, які притаманні
суспільним стосункам від часів виникнення суспільства.

Універсум – (від лат.
universum – єдина цільність) –
світоглядна категорія, що
означає «всесвіт як ціле», виражає всеохопне буття в його
єдності, повноті, самодостатності. Ознака всеохопності полягає в тому, що універсум не
зводиться тільки до наявноматеріального буття, а вміщує
усі можливі явища, які існують і актуально, і потенційно.
Ф
Фальсифікаціонізм – напрям у методології наукового
пізнання, який має на меті
виявлення меж застосування певних наукових методів
шляхом пошуку тих сфер дослідження, у яких ці методи не
дають істинного знання (тобто
піддаються фальсифікації).
Феномен – (від грецьк.
phainomenon – те, що з’явля
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ється) – незвичайний, винятковий факт, явище. У сучасній
філософії термін інколи використовується для позначення
факту, події, процесу тощо,
що безпосередньо схоплюється органами чуття до того, як
буде висловлене будь-яке судження про нього.
Футурологія – (від лат.
futrum – майбутнє і грецьк.
– logike – слово, поняття,
учення) – царина теоретикопрактичного знання, спрямованого на аналіз перспектив
історії життя людини і людства. Футурологія розробляє
й застосовує різноманітні методи і принципи аналізу тенденцій і вірогідних наслідків

їх реалізації з метою передбачення і прогнозування подій,
перетворень, катаклізмів, змін,
здатних радикально (позитивно
чи негативно) вплинути на умови життя людини і на стабільність (нестабільність) існуючих
суспільних форм; моделювання
певного образу майбутнього –
як альтернативи теперішньому
і основи практичної діяльності.
Х
Хронотоп – (від грецьк.
chromos – час; topos – місце) –
універсальне поняття, яке
означає нерозривний взаємо
зв’язок просторових та часо
вих відношень.
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