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ре скрижали красныя бархатныя, на нихъ кресты штофные; поручи на
штофе лазоревомъ, шиты личины золотомъ и серебромъ; клабукъ б›лой»18.
Подiбним чином поступив i єпископ Бєлгородський i Обоянський Єпифанiй
Тихорський – у своєму заповiтi вiн наказував вiддати в Харкiвський колегiум,
окрiм власної бiблiотеки – 3 панагiї i архiєрейську шапку19.
Таким чином, матеріали з церковно-політичної та культурно-просвітницької діяльності українського вищого духовенства, а також тексти духовних заповітів, дають можливість характеризувати в основних рисах особливості
їхньої ментальності та поведінки.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТИПИ
«УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДИНИ»
ТА ЇХ ПОВЕДІНКОВІ ВИЯВЛЕННЯ
(фiлософсько-свiтоглядний аналiз)

«Може найважливiшим з наших завдань, як нацiональної спiльноти, було, є
i буде: пiзнавати себе»1. Це зауваження щодо завдань для сучасних українцiв
одного iз найцiкавiших українських мислителiв ХХ столiття Є. Маланюка не
втрачає своєї актуальностi iз плином часу, особливо ж для тих спiльнот, якi
знаходяться у пошуках свого власного обличчя та власного нацiонального
шляху вже в якостi незалежної самостiйної єдностi.
«Історiя показує, що кожне суспiльство, яке знаходиться на зламi, потребує
певного типу масової особистостi. І цей тип виробляється або цiлеспрямовано, або ж стихiйно, але виробляється обов’язково. Внутрiшнiй механiзм такого процесу найбiльш талановито, мабуть, змiг описати М. Вебер на прикладi
епохи Реформацiї, яка витворила принципово новий соцiокультурний та
економiчний тип особистостi, орiєнтований на iндивiдуальну трудову iнiцiативу. Саме цей тип масової особистостi забезпечив стрiмкий розвиток капiталiстичних (ринкових, правових i полiтичних) стосункiв у Захiднiй Європi, хоч

в основi перемiн лежала змiна саме духовних цiнностей – реформацiя духу,
переорiєнтацiя на особистiсне служiння i спiлкування iз Богом»2.
Кожен нацiональний проект зрештою залежить i втiлюється в життя конкретними особистостями, об’єднаними в нацiональну спiльноту на певних аксиологiчних, iдеологiчних, економiчних, культурних, полiтичних установках,
переконаннях, уподобаннях та принципах. Не можна не погодитись iз зауваженням Б. Андерсона, що в антропологiчному планi нацiя – «це уявлена полiтична спiльнота – при тому уявлена як генетично обмежена i суверенна.
Вона уявлена тому, що представники навiть найменшої нацiї нiколи не знатимуть бiльшостi зi своїх спiввiтчизникiв, не зустрiчатимуть i навiть не чутимуть
нiчого про них, i все ж в уявi кожного житиме образ їх спiвпричетностi»3.
Нацiю об’єднує не спiльна територiя проживання (хоч i це дуже важливий
фактор), але, насамперед, спiльна культура i прагнення побудувати спiльне
майбутнє. А це власне i є ознаки модерної європейської нацiї, яка, за виразом
Ортеги-i-Гасета «…живе не традицiями i не минулим. Нацiя формується i
живе лише постiльки, оскiльки втiлює в собi певне устремлiння здiйснити
спiльну програму прийдешнього»4.
Втiленням нацiональних якостей українцiв є певний iдеальний тип (тобто,
збiрний тип, який є певною абстракцiєю, що характеризує дану спiльноту)
особистостi, який за масовiстю та найбiльш адекватним вираженням сутнiсних рис спiльноти може бути означений як «українська людина», поняття,
що достатньо впевнено здобуло собi мiсце на сторiнках сучасної соцiогуманiтарної аналiтики. «Українська людина» як певний науковий конструкт широко використовувся вже у працях М. Шлемкевича та Є. Маланюка. Отже, пiд
поняттям «українська людина» (за М. Грушевським) розумiємо передусiм усих
тих, ««…хто зроду Українець, родився i вирiс з українською мовою на устах i
хоче тепер iти спiльно з своїм народом, з усiма свiдомими синами українського народу, якi хочуть працювати для його добра, боротися за його свободу i
кращу долю. Але не тiльки хто природжений Українець, а також i всякий той,
хто щиро хоче бути з Українцями, i почуває себе їх однодумцем i товаришем,
членом українського народу, бажає працювати для його добра. Якого б не
був вiн роду, вiри чи звання – се не важно. Його воля i свiдомiсть рiшає дiло».
Проте навiть у цих рядках поряд з фактичним означенням полiтичної (точнiше, полiтично-культурної) української нацiї, Грушевський веде мову про
«свiдомих» синiв українського народу, маючи на увазi i «несвiдомих», як вiн
далi пише, «наших землякiв». Отже, тодi «українська людина» охоплює:
– полiтично-культурницько свiдомих етнiчних українцiв;
– етнiчних неукраїнцiв, котрi зробили вольовий вибiр на користь українства; українська людина може належати до властиво української нацiї, а
може iдентифiкувати себе з iншими нацiональностями осiб так званого «мiшаного походження», котрi є нацiонально iндиферентними, але самi i (чи) їхнi
предки прожили так довго в українському середовищi, що так чи iнакше перейняли багато якi традицiї, норми, – етнiчних українцiв»5.
«Якщо проаналiзувати тексти таких рiзних мислителiв, як І. Багряний та
Є. Маланюк, Д. Чижевський та В. Липинський, В. Старосольський та І. Лисяк-Рудницький, то легко побачити, що в основному (при розмаїттi термiнiв) у
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цьому питаннi їхнi позицiї є близькими, – зазначає С. Грабовський. – Хiба що
може додатися до запропонованого ряду спiльнота етнiчних неукраїнцiв.
Отож за всiєї приблизностi i наукової несуворостi запропонованого окреслення предметного поля поняття «українська людина» доцiльно спробувати
прийняти це поняття i його предметне поле, окреслюючи дедалi точнiше
його, називаючи все новi i новi риси власне української людини… Вiдтак реальною стає спроба дослiдження культурних засновкiв буття, …тих пiдвалин,
якi можуть сприяти становленню людської iндивiдуальної цiлiсностi (в усьому
розмаїттi її типiв). Разом з тим реальною стає спроба окреслення соцiокультурної типологiї українського загалу»6.
Питання соцiокультурного типу особистостi на вiдмiну вiд психо-фiзiологiчного акцентує увагу на специфiцi саме культурного середовища та його
впливi на поведiнковi вияви у певнiй соцiальнiй та культурнiй реальностi чи
традицiї. Адже культура у її тяглостi та послiдовнiй змiнi форм при збереженнi певного стрижня – це i є спосiб саме людського буття.
На сьогоднi маємо цiкавий фiлософський аналiз соцiокультурних українських типiв, викладений у роботах М. Шлемкевича. Заслуговує на увагу те,
що характеристика саме українського соцiокультурного типу особистостi, як
зрештою i культурно-полiтичного, аналiзовi якого фiлософ присвятив працю
«Галичанство», розпочинається не з глибини києво-руської iсторiї, а з початками формування основ української нацiї. М. Шлемкевич використовує поняття «українська людина» для соцiокультурної типологiзацiї масової особистостi, що виходить на сцену iсторiї в найбуремнiшi її часи. Тому цi типи, за
вказiвкою самого автора, не прив’язуються лише до певних епох та подiй, а
окреслюються як найбiльш унiверсальнi прояви українськостi у «межових» ситуацiях iснування. Проаналiзованi у працi «Загублена українська людина» соцiокультурнi типи – сковородинiвська людина, шевченкiвська, франкiвська
людина, загублена українська людина7 – доповнюються аналiзом культурно-полiтичних типiв: захiдноукраїнським та схiдноукраїнським. М. Шлемкевич у працi «Галичанство» пише: «Знову та сама рiжниця, що її вiдкрили ми,
…в Захiднiй i Схiднiй Українi. На сходi могутня i прекрасна стихiйнiсть, на заходi спокiйнiша, скромнiша, рацiональна обмеженiсть… Поставимо поруч
Сагайдачного могутнє втiлення Схiдної України, її найвищий вицвiт – гетьмана Богдана. Зразу ж мусимо зробити одну заувагу. Особливо останнiми часами залюбки пiдкреслюють у нас захiдну освiту i захiдний вiйськовий вишкiл
Хмельницького. Це було б тiльки доказом, що синтеза схiдних i захiдних
первнiв дає верхи української творчостi…»8 В той же час, фiлософ наголошує: «Нiколи захiдне i схiдне українство не можна уявити собi як два свiти,
знову скажемо по-сучасному, роздiленi якоюсь непрохiдною залiзною завiсою. Життя тягле i немає в ньому раптових перескокiв, тiльки повiльнi переходи. І коли подаємо характеристику життя, тодi мусимо пам’ятати, що всi
нашi окреслення, отже обмеження, мають тiльки апроксимативне, приблизне
значення. І подiл мiж українським сходом i заходом не абсолютний, а всi нашi
характеристики треба розумiти a fortiori, себто як характеристики переважних первнiв. Це не виключає, що на українському сходi могли траплятися i
напевно траплялися суто рацiональнi, скажiм галицькi типи, i навпаки, в Га-

личинi можуть появлятися, але як винятки, а не як пересiч, носiї приднiпрянських рис. У кожнiм випадку по душевному складу, по життєвiй поставi Богдан Хмельницький, звiдкiля вiн не був би родом, це типова персонiфiкацiя
українського сходу. Вже сама поява його на державно-полiтичних верхах
українського життя характеристична. Шлях до гетьманства у Богдана – це не
шлях свiдомого i розумного зусилля, але шлях раптових пробуджень, несподiваних вiтхнень, чудесних осяянь. Здавалося б, життя вже означене i остаточно обмежене для мирного чигиринського сотника i брата-хлiбороба. Та ось
те українське життя викидає його з мирного хуторянства i ставить на чоло могутнього повстання. І знову здавалося, раз на завсiди iсторiєю окреслене
коло дiянь i слави таких повстанських i запорiзьких гетьманiв, васалiв Речi
Посполитої Польської. Та київськi зустрiчi з українським духом i з iсторiєю
роблять iз васала суверена Держави Вiйська Запорiзького…»9 В той же час
«… на заходi залишалося все те, що з рiзних причин не могло знятися з мiсця.
Для нас найцiкавiшi душевнi, психiчнi причини. Отже, все спокiйнiше, бiльш
слухняне до закону, менш ризикантське, сказати б – реалiстичнiше, – сидiло
далi на своїй землi, хоч у чужiй неволi. Це були бiднiшi уявою та тяжчi до руху
шари, але i впертiшi й характернi в тому розумiннi, що, врiсши в землю, вони
не кидали її навiть за цiну повної соцiальної нiвеляцiї. Коли й тепер у глухих
селах iнодi зустрiчались селянин або ремiсник iз колишнiм боярським прiзвищем, то в них ми повиннi шанувати нащадкiв роду, що радше соцiальне знизився i втопився в народi, але не зрiкся своєї землi i витримав на нiй до сьогоднi»10.
Певного обмеження дiї типу, наприклад сковородинiвської людини, не
знаходимо у роздумах фiлософа, але такий пiдхiд, на нашу думку, є виправданим, оскiльки видiляється теоретично домiнуючий тип української людини,
який продовжує iснувати i в наступнi епохи, проте вже на маргiнесi культурного життя спiльноти, поступаючись мiсцем iншим домiнуючим типам масової
особистостi. Не варто забувати, що соцiокультурний тип є певним теоретичним конструктом, способом рефлексивного осмислення специфiки доби чи
iсторичного розвою народу. Кожна змiна соцiокультурного типу є ознакою
кризи епохи та, вiдповiдно, i кризою iдентичностей. Так основною поведiнковою та психо-емоцiйною характеристикою (пiд поведiнкою розумiємо в
найзагальнiшому виглядi за визначенням Словника «Психологiя», «притаманну живим iстотам взаємодiю з довколишнiм середовищем, опосередковану їх
зовнiшньою (рухливою) та внутрiшньою (психiчною) активнiстю. Термiн «П»
застосовується як до окремих iндивiдiв, так i до їх сукупностi (П. бiологiчного
виду, соцiальної групи)… Специфiка поведiнки iндивiда залежить вiд характеру взаємодiї з групами, членом яких вiн є, вiд групових норм, цiннiсних
орiєнтацiй, ролевих розподiлiв»11) людини сковородинiвського типу є її лiричнiсть, iндивiдуалiзм, кордоцентризм, втеча вiд свiту («свiт ловив, та не
впiймав»), мiнiмальна соцiальна активнiсть. Проте, з iншого боку – це певна
форма спротиву соцiальнiй та полiтичнiй дiйсностi, збереження власного
життєвого кредо та втiлення його через альтернативну до загальноприйнятої
практики служiння парадигму iснування як iстоти мислячої, вiдданої саме
«спорiдненiй працi». Цiкаву думку щодо життєвої позицiї Г. Сковороди висло-
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вив В. Табачковський: «…у Григорiя Сковороди подибуємо вельми специфiчне тлумачення взаємозв’язку людини зi свiтом. Де «активiзм» врiвноважений могутнiм мотивом «сродностi», суб’єктивне самоствердження неможливе
поза злагодою людини зi свiтом та з самою собою, а цю злагоду, у свою чергу,
доведено до переважання всього, що пов’язане не так iз «зовнiшньою», як iз
«внутрiшньою людиною». (Принагiдно зазначимо, що в сковородинський час
так болiсно вiдчував антитезу «зовнiшньої» та «внутрiшньої» людини хiба що
І. Кант, котрий ставив над усе «моральний закон» та опiкувався неурiвноваженими тим законом зростаючими межами екстерналiстської експансiї людини). Чи не звiдси ж – особливiсть українського нацiонального свiтовiдчуття,
дуже спорiднена з тiєю, що її вже в нашi днi Альберт Швейцер концептуалiзував як «благоговiння перед життям»?» І далi: «…ми вирiзнили такi особливостi
нацiонального свiтовiдчуття, що втiлилися у фiлософiї Сковороди, як урiвноваженiсть активiзму й “сродностi”, суб’єктивного самоствердження й “злагоди” з усiм сущим. Що ж до провiдного мотиву сковородинських фiлософських розмiрковувань, то це була, безперечно, людиноцентрованiсть, проте з
самого початку нацiлена водночас на недопущення свiтоглядної зарозумiлостi людини»12.
За класифiкацiєю М. Шлемкевича, наступним соцiокультурним типом української людини є шевченкiвський тип. Це тип людини нацiонально свiдомої,
рефлексуючої не лише над власним життям, але й iснуючою дiйснiстю, людини твердих преконань i життєвої позицiї. Логiчним продовженням та розвитком цього соцiокультурного українського типу є людина франкiвська, або ж
фавстiвська, вiдмiнною рисою якої є потужний волевий стрижень, готовнiсть
до боротьби, соцiальна та полiтична активнiсть. Втiленням цiєї людини для
українцiв став Іван Франко. «Глибоку духову революцiю очолив найбiльший
дух Галичини, Іван Франко, – пише М. Шлемкевич у роботi “Галичанство”. –
Це не була легка боротьба, i давнiй свiт не думав зразу пiддаватися. Трагiчна
молодiсть Франка – це доказ тiєї боротьби. Гонений чужою владою, польсько-австрiйською, бойкотований своїм рiдним суспiльством, – вiн зазнав
упокорень, фiзичних i моральних, i пережив у своїй душi розчарування, захоплення, сумнiви i радостi перемоги. Вiн власним досвiдом здобув собi життєву i полiтичну мудрiсть, що їх вияви знаходимо в його творах вiд молодечих
“Каменярiв” i “Вiчного Революцiонера” до зрiвноважених строф “Ізмарагду”, “Semper tiro” i “Мойсея”…»13. Франкiвська людина – людина чiтко вираженого межового iснування, коли iндивiдуальна позицiя та волевиявлення є
не лише умовою активної дiї, але i способом утвердження себе в якостi представника вже модерної європейської нацiї. «Говоримо, що приятеля можна
пiзнати в бiдi. Подiбно в часи найбiльших проб i мiр, або по-модерному – в
межових ситуацiях, людина i суспiльство пiзнають себе. Такi межовi ситуацiї
духа, коли вживатимемо цього термiну вiльнiше, це його найвищi осягнення,
це Тарас Шевченко i його творчiсть, щире породження Схiдної України, –
це з другого боку Іван Франко i його твори, типова еманацiя галичанства в
найшляхетнiшому виданнi. В передмовi до збiрного видання творiв Франка
[Франко І. Твори. – Нью-Йорк: Видавниче Товариство «Книгоспiлка»,
1956. – Том 1. С. І–V.] ми подали такi характеристики тих двох провiдних

духiв України. У Шевченка є «щось iз спонтанного вибуху гарячого гейзера з
глибин української душi, легкiсть iз Божої ласки i неперевершена сила вислову одночасно. Слово добуте iз сердешної поводi й iррацiональної темiнi, iз
надер стихiї. Інакше у Франка. Це тяжка боротьба з матерiалом. Його слово – це свiдомi, рацiональнi удари каменярського молота об тверду скелю.
Спiвом вистрелюють слова Шевченка; твердим зусиллям рiзбарського долота
постають строфи Франка, i на них усюди залишаються слiди тiєї напруженої
працi. У Шевченка генiй творить, як природа, як стихiя. У Франка зосереджена iнтелiгенцiя бореться з безвладною i неподатливою матерiєю зовнiшнього свiту i власної душi, оформлюючи їх»14, – пише М. Шлемкевич.
Дещо iнакшу типологiзацiю української людини запропонував Є. Маланюк. Визначаючи «серцевину нацiональної проблеми» як «…проблему особистостi в українськiй…культурi», Є. Маланюк зазначає, що на українському
ґрунтi «виформувалися основнi первнi», якi втiлились в своєрiднi «українськi
витвори» особистостi: 1) скитсько-елiнський i 2) варяго-римський»15. У розвiдцi «Нариси з iсторiї нашої культури» автор конкретизує своє бачення типiв
української людини, «прив’язуючи» свiй аналiз до умов пограничного iснування українцiв i визначаючи його як геокультурний»16.
Вирiшальний вплив на українську людину ХХ столiття мав, безумовно, тоталiтаризм. «Вплив цього чинника на iндивiдуальне та нацiональне буття ще
потребує свого спецiального дослiдження, але вже зараз зрозумiло, що вiн
стимулював як мiмiкрiю, «протеїзм українцiв» (Є. Маланюк), так i «вимивання»
груп української творчої елiти за межi України. І, звичайно, така ситуацiя постiйно провокувала героїзм,… героїчнi спалахи, що не давали можливостi копiткої, рацiональної працi з подолання самих пiдвалин межовостi українського буття. Величезний вплив на формування певного типу української людини
мало i малоросiйство, принаймнi, у Схiднiй Українi, бо Захiдна, де, за Миколою Шлемкевичем, домiнує «психологiчне галичанство», у котрому «не стiльки особистої витривалости, як масової дисциплiнованости суспiльства», де
вистачає «готовкостi до масової, солiдарної i дисциплiнованої постави»17.
Найболючiшим практичним питанням є питання про механiзми i способи
формування, витворення масового типу особистостi, питання, так би мовити, соцiо-антропологiчного вiдбору в межах певного визначеного завдання.
І, можливо, саме обрання способiв формування типу особистостi – це i є найтяжче випробування для конкретної спiльноти та держави.
Внаслiдок подiбних практик виникає «загублена людина.», тобто, певний
масовий тип особистостi, який втратив стрижень свого iснування у реальному свiтi та конкретному соцiумi. Саме це i сталося iз українською людиною
пiсля поразки нацiональних змагань першої половини ХХ столiття. Поняття
«загублена українська людина» сьогоднi вживається в науковiй лiтературi для
означення певного соцiокультурного типу. Як зазначає С. Павличко, сам
В. Петров «…у ролi Домонтовича в романi «Без ґрунту» описав, вiдбив, пережив кризу втраченої автентичностi, самопочуття людини без будь-якої основи за винятком iнтелектуальної: «…час ущiльнився…Кожна людина числить
за собою кiлька життєписiв. Одне iм’я стало явно недостатнiм для людини.
Тотожнiсть iмени бiльше не вiдповiдає зламам етапiв. Над усiм панує епоха.
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Функцiя людини за однiєї доби одна, за iншої – iнша. У змiнi дiб втрачає вагу
сталiсть особи. Жоден з нас не має власної бiографiї, бо його бiографiя належить вiдтинкам епох, якi круто вiдрiзняються один вiд одного. Заповнюючи
анкету, ми усвiдомлюємо це з дотикальною яснiстю. Змiну дiб сприйнято як
особисте переживання. Її усвiдомлено на прикладi власної долi. Трагедiя
останнiх поколiнь полягає в тому, що вони живуть уривками уявлень рiзних
дiб, тодi, як належить новiй, iншiй, якої вони ще не уявляють собi»18. Далi
дослiдниця слушно зауважує: «Петров наблизився до болючої проблеми сучасної фiлософiї, яку часом називають «смерть суб’єкта». В центрi класичної
фiлософiї стояла людина. перегляд поняття суб’єкта ще в ХІХ столiттi почали
Карл Маркс i Фрiдрiх Нiцше. У ХХ столiттi рiзнi школи фiлософiї вiд герменевтики до структуралiзму оголосили смерть людини. Зокрема, французькi
структуралiсти прийшли до висновку, нiби особистiсть та її свiдомiсть визначенi мiсцем людини в структурi. Людина, тобто суб’єкт, таким чином, стає
функцiєю структури. Вона не вiдповiдальна за свої вчинки, навiть за свою
мову. Крiм того, вона вiльна вiд моралi. В руслi аналогiчного теоретизування
Петров перебуває ще в 40-х роках. У його випадку така фiлософiя мала особистiсний, бiографiчний пiдтекст»19.
Перша половина ХХ столiття в антропологiчному планi – це витворення
нової людини, переробка старого людського матерiалу у вiдповiдностi iз захiдноєвропейським рацiоналiстичним проектом майбутнього. Не оминули цi
iдеї i України. На українських теренах «…найрадикальнiшою антитезою
вiльному духовi є свiтогляд, оформлений у Захiднiй Українi та в європейськiй
емiграцiї, якого центром стали публiцистичнi працi Дмитра Донцова, – зазначав М. Шлемкевич. – Знову в осередку маємо протиставлення сильної людини вiльному духовi. Сильна людина це не людина розуму, отвертого i доступного для рiзних аргументiв. Сильна людина це людина iррацiональної волi,
догми, волюнтаристична людина. Воля це перша сила душi, а розум тiльки її
прислужник – повторяє наш iррацiоналiзм за Шопенгауером…»20
Природнiм продовженням цiєї жорстко визначеної виробничої лiнiї нової
людини стали «чистки». Наслiдки такої цiлеспрямованої роботи по переробцi
людини не можуть пройти безслiдно. Глибина перетворень залежить значною мiрою i вiд тяглостi подiбних «експериментiв» у часi. У нашому випадку
можна вже говорити про витворення особливої цивiлiзацiї, побудованої на
специфiчних взаємовiдносинах членiв суспiльства, особливому типi самої людини та iснуваннi цiлої унiкальної ґенерацiї. І якщо першi невдачi розбудови
самостiйної України цiлком переконливо аналiтики пояснювали «родимими
плямами» попередньої комунiстичної формацiї (мiлiтаризованою економiкою, неповоротким централiзованим стилем керування, застарiлими технологiями i тому подiбне), то як сучаснi проблеми України, так i вiдповiдь
суспiльства на виклики iсторiї, треба, очевидно, пов’язувати iз тим типом людини, яка домiнує, i можна сказати, виросла як пагiн на стовбурi вже не совкового, а нового перехiдного кризового суспiльства, яке лише розпочинає
свiдомо торувати для себе новий шлях до справдi європейської України.
Означений вище антропологiчний тип визначають як «людину кризи», «приречене поколiння», «людину виживання», «втрачене поколiння» тощо. Але

суть полягає у тому, що укорiнення подiбного масового типу навряд чи змогло би перетворити Україну на сучасну європейську державу. Таким чином,
вивчення певного соцiокультурного типу людини крiм теоретичного, має ще
й суто практичне, зокрема прогностичне значення.
Отже, на сьогоднi iснує вже усталений в українськiй фiлософськiй лiтературi, найбiльш вивчений та розроблений розподiл на соцiокультурнi типи
особистостi: сковородинiвська людина, шевченкiвська людина, франкiвська
або ж фавстiвська людина, загублена українська людина, затаєний українець
або внутрiшнiй емiгрант (українець у полонi за Р. Корогодським). Вочевидь,
можуть iснувати й iншi типологiзацiї соцiокультурного українського антропологiчного типу. Вони мають стати не лише доповненням, але й поглибленням
аналiзу. Вочевидь, подiбної розгорнутої класифiкацiї потребує i сучасна українська людина. Не можна сказати, що в українськiй фiлософськiй та бiльш
широко соцiогуманiтарнiй лiтературi не вiдбувається подiбних спроб, проте,
за словами М. Шлемкевича, «жива українська душа прагне й вимагає нової
одежi духу й життєвих форм, i живих їх здiйснень у новiй українськiй людинi»21. І цей живий потiк, в свою чергу повинен бути предметом постiйної
рефлексiї як основи самопiзнання спiльнот.
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Із джерел

В. Пачовский
УКРАЇНЦІ ЯК НАРОД

Український народ заляг компактною масою розлогий край від Сяну
по Кавказ, чисельно другий між славяньскими народами, що до съвідомости свого національного «я» – останній між ними.
Яким робом сталось таке, що у народі обдарованім такими високими загальнолюдськими почутями заникла свъдомість своєї національної індивідуальности?

Вибуялий індивідуалізм одиниць, що не признають ніякого авторитету, хиба під час пориву; нехтуваннє реального життя, вироблене нападами пустошників і плодовитістю землі, брак природної ґеоґрафічної
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