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СВОБОДА ЯК МЕТАФІЗИЧНИЙ ІДЕАЛ НАЦІЇ
Нос Наталя Миколаївна
викладач Фахового коледжу «Універсум»
Київського університету імені Бориса Грінченка
Територіально Україна виглядає претензійною державою, за спиною якої
стоїть багатовікова історія та значний економічний і соціокультурний потенціал.
На перший неупереджений погляд – доволі непогані стартові показники. Разом із
тим, за попередні тридцять років незалежного існування країна досі не означила
пріоритетний вектор свого розвитку.
Становлення та розвиток держави залежить не тільки від синхронності та
взаємодії між усіма її складовими, але й від соціально-психологічного здоров’я її
громадян, які є елементами, рушійною та життєвою силою складних механізмів, що
потрібні для існування держави.
Людський індивід формується завдяки свободі волі й уже через набутий
досвід створює своєрідну наративну цілісність свідомості. Але людина, крім
феноменального світу, належить ще й до світу ноуменального та будучи «річчюв-собі» має все для власного повноцінного існування, тому важливими для її
особистісного становлення є також її трансцендентні пласти психіки, які так само
впливають на становлення людського «Я», те несвідоме, яке «містить всі аспекти
людської природи — світло й темряву, красу й неподобство, добро і зло, мудрість і
дурість».[8]
У сучасному світі, який перебуває на межі буття та небуття, реальності та
ілюзії, завдяки засиллю в ньому симулякрів як єдиної правильної реальності, дуже
важливим завданням для людини-громадянина є не втратити себе, не втратити свою
справжню сутність, свою ідентичність.
Кожному народу, як і окремому людському індивіду, властива унікальна
психіка, свідомість та ментальність. Розвиток кожного народу є подібним до
розвитку людини, з відповідними періодами та стадіями, і власне типи ідентичності
показують те, наскільки успішним є розвиток того чи іншого індивіду. Так само і
розвиток держави залежить від ступеня усвідомлення народом своєї ідентичності:
«люди повинні ідентифікувати себе з нацією, якщо прагнуть свободи та
самореалізації».[6]
Результати соціологічних досліджень стану українського суспільства 2020–
2021 років демонструють високий рівень тривожності серед усіх вікових груп
[4]. Переважно кожному пересічному українцю притаманне перебування у стані
нейротизму, що супроводжується відчуттям самотності, страху та депресивних
станів. Особистісне зцілення та вихід із цього хворобливого стану можливі
завдяки викоріненню ворожих підсвідомих елементів зі своєї психіки, руйнуванню
стереотипів та розкриттю глибинних прошарків народної психіки, архетипічного
коріння. Завдяки відкриттю в собі особистісного, індивідуального, через Самість
— ту «суму свідомого і несвідомого», яка є «втіленням ідеалу людської цілісності»
повинна відбутись регенерація поколінь [8]. Можливо, віднайшовши Самість,
український народ нарешті отримає метафізичне джерело свого національного
становлення, той «генетичний досвід, що передається від покоління до покоління
незалежно від бажання людей у певній «родовій пам’яті», традиціях тощо і свідомо
і підсвідомо». [1]
Онтологічною основою Самості є архетип Свободи, «яка не лише підживлює
фантазії, але й виступає принципово важливим джерелом, спонуканням до дії в
кожній сфері суспільного буття» [2]. Свобода є апріорним прошарком суспільної
психіки та ментальності, яку слід нарешті виштовхнути з пласту несвідомого у
свідомий шар національного світосприйняття — слід помірковано й мудро осягнути
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свою Свободу. Зрозуміти джерела цього архетипу можна тільки через оцінку та
осмислення історії.
Питання сенсу історії хвилювало багатьох мислителів від Античності до
сьогодення. На перший погляд, історія будь-якого народу немає сенсу, тому що «в
історії немає нічого, крім самої історії» [5]. Здається, що весь історичний процес
— це «американська гірка», яка спроєктована так, щоб вагонетка то з’являлася, то
зникала з поля зору спостерігача. «Вагонетка» — це етноси, держави, імперії, які
постають і зникають поміж величної конструкції, яку ми називаємо історією. Але
навіть у «американських гірок» є сенс.
Аналізуючи історичний процес, можна прийти до висновку, що існує певний
механізм, утворений із закономірностей і умов, які формують історичну реальність.
Цей механізм є не що інше, як Свобода, яка проявляє себе як виразний космічний
імператив, тому «історія людства — це історія свободи, яка зростає» [7]. Сенс історії
полягає у вічному звернені до Свободи, яка є основою зародження та розвитку
громадянської свідомості.
Щоб розкрити в собі архетип Свободи слід не тільки зрозуміти сенс своєї
історії, а й віднайти свою ідентичність,тому що «реалізувати свою ідентичність
може лише особистість вільна, яка може вийти за рамки необхідності, подолати
природний детермінізм і здійснити трансцендування, котра володіє свідомістю,
волею і свободою вибору, має власні цілі й цінності» [3]. Свобода та ідентичність
виступають поняттями, які взаємодоповнюють один одного: без Свободи
неможливо реалізувати ідентичність, а без ідентичності не можлива Свобода в
усіх її потенційних проявах. Мабуть, тому коли на обрії історії з’являлася Свобода,
наприклад, у часи Хмельниччини, або Революцій у ХХ сторіччі, українці нарешті
відчували себе повноцінною нацією. Отже, Свобода є своєрідною ідеєю, ідеалом,
метафізичною основою ідеології, яка є необхідною підставою для існування будьякої держави чи нації.
Багатовікова історія України пронизана пошуками своєї сутності та
ідентичності. Дуже часто у «переломні моменти» український етнос переживав
кризу ідентичності та втрачав сенс свого існування. Проте, звичайно, були періоди,
коли український народ чітко усвідомлював свою ідентичність та розумів свій
напрям розвитку: ці етапи були закономірним результатом розвитку українського
народу та української держави, починаючи від часів Київської Русі та не закінчились
досі.
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