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КОЛЕКТИВНА СВІДОМІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

«Комуністичне» минуле по-перше, ще міцно тримає Україну у своїх 

лещатах та, по-друге, тільки стає дослідницьким полем для, у першу чергу 

української соціології. Наприклад, декомунізація, була здійснена 

українською владою тільки на двадцять сьомому році існування суверенної 

української держави. Порівняймо. Звільнення від ідеології націонал-

соціалізму стало першочерговою ланкою у низці заходів спрямованих на 

відродження Німеччини після знищення гітлерівського політичного 

режиму. Чи потрібно наводити яскравіший приклад міцності комуні-

стичних кайданів накладених на колективну свідомість українців? Звісно, 

запитання риторичне. Тут важливо зазначити – декомунізація неповинна 

звестися тільки до усунення із повсякденного життя суспільства 

матеріальних форм комуністичної ідеології. Набагато складнішим, а тому 

відповідальнішим завданням є розкриття змісту політичних міфів 

створених цією ідеологією. Для України життєво важливо розвінчати, 

нівелювати навіяні комуністичною пропагандою деформовані, позірні 

образи соціальної реальності прищеплені широкому загалу українців. 

Таким чином, для сучасного стану українського суспільства 

актуалізується проблема дослідження специфічного соціального явища. 

Особливість його полягає у тому, що діями соціального суб’єкта у певних 

формах об’єктивуються суб’єктивні абстрактні ідеальні значення які своїм 

змістом не відповідають вимірам конкретного типу соціальності певної 

системи соціальної взаємодії. Тут важливо підкреслити, соціальне 

відрізняється не тільки від не соціального, його атрибутом є також власна 

якісна специфіка. Це означає, за своїм змістом соціальне одного виду 

відрізняється від інших видів соціального, або, іншими словами, види 

соціальності розрізняються за критерієм їх змістового наповнення.  

Обґрунтування можливості виокремлення, за критерієм змісту 

особливих видів соціальності створює передумови для виявлення у їх 
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структурі своєрідних фрагментів, які за своїм змістом відрізняються від 

цих видів, або навіть є полярними відносно до них. Констатація названого 

об’єктивного факту логічно виправдовує питання, чим є ці змістовно 

полярні до особливого типу соціальності фрагменти соціального? Яким 

чином вони утворюються? Чи розрізняються вони між собою? Якщо 

розрізняються, то на які види? Відповіді на ці запитання допоможуть, по-

перше, глибше, істотніше, суттєвіше розкрити природу та механізм 

формування перекручених, спотворених за своїм змістом, відносно до його 

дійсних вимірів, образів такого типу соціальності. По-друге, показати 

якими є наслідки співіснування недеформованих та деформованих 

фрагментів соціального. По-третє, розробити технології нівелювання 

змісту перекручених образів соціального.  

Описані тут перекручені, деформовані у своєму змісті образи 

особливого типу соціальності будуть позначені терміном «міф», «політичний 

міф». Виправдовує таке застосування названих термінів звернення до 

довідникової літератури. У ній це поняття наповнюється таким змістом: 

«(гр. mythos = сказання, оповідь, переказ) – 1) стародавня народна оповідь 

про легендарних героїв, богів, про походження Всесвіту і життя на Землі; 

2) переносно, вигадка; 3) відірваний від дійсності виклад яких-небудь 

подій, фактів, що пов’язано з їх некритичним, помилковим тлумаченням» 

[1, с. 393]; «Міф (від лат. mythos – переказ, розповідь, легенда). 

Фантастичне символічне уявлення про богів і легендарних героїв, 

надприродні сили, що пояснює походження і сутність світу, призначення 

людини» [4, с. 185]; «Міфологія політична – міфологічна свідомість, 

емоційно забарвлене чуттєве уявлення про політичну дійсність, яке 

підмінює і витісняє реальне уявлення про неї і її дійсні виміри. …підмінює 

об’єктивне у політиці його суб’єктивним сприйняттям, суб’єктивним 

образом, внутрішнє, змістовне, істотне у політиці – зовнішнім, 

перекрученим» [2, с. 183]; «Міф (грец. мythos – слово, переказ, 

оповідання) – специфічний спосіб світосприйняття, за якого світоглядні 

конструкції, відчуття простору, часу, умовні феномени усвідомлюються як 

реально існуючі, не зважаючи на те, що вони не можуть бути доведені 

логічно і сприймаються в межах чуттєво-раціональної свідомості. У 

міфологічній уяві завжди присутній акт віри, без якого міф втрачає свою 

основу. У буденній свідомості міф сприймається як некритичне уявлення, 

недостовірна розповідь, вигадка, сказання, що передає давні уявлення про 

походження світу та походження світу та історію суспільства і в якому 

явища природи чи культури постають в одухотвореній, персоніфікованій 

формі» [3, с. 234]. 

Цитовані інтерпретації роблять виправданим пояснення міфу як по-

перше, соціального явища та, по-друге, неповного, деформованого, 

позірного відображення соціальної дійсності її окремих локацій. І, дійсно, 
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ця історична форма суспільної свідомості з’являється тільки у певному 

соціокультурному середовищі. За межами соціального, у значенні 

специфічної форми суспільної свідомості міф немає буття. Соціальна 

природа міфу закорінена по-перше, у специфіці суспільного буття 

людини – задоволенні матеріальних і духовних потреб її існування. 

Однією із таких потреб є розуміння явищ і процесів що мають місце у 

середовищі (зокрема соціальному) проживання людини. По-друге, у 

специфіці людини як біологічного організму і соціальної істоти. Саме ця 

особливість стає причиною формування певної послідовності – відчуття, 

сприйняття, уявлення, образи – орієнтацій у середовищі людського буття. 

Відчуття тут розуміються як: «…психічний процес, що полягає у 

відображенні властивостей предметів і явищ об’єктивної дійсності, які 

безпосередньо впливають на органи чуттів» [5, с. 65]. Або, іншими 

словами, відчуття – це відображення об’єктивної реальності органами 

чуття індивіда, суб’єктивний чуттєвий образ об’єктивного світу. 

Сприйняття – це: «…конкретно-чуттєвий наочний образ предметів і явищ 

дійсності, який виникає при їх безпосередньому діянні на органи чуттів 

людини. …На відміну від відчуттів, що відображають окремі властивості 

або ознаки речей матеріального світу, сприйняття дає їх цілісний образ, 

одержаний на основі виділення й об’єднання різних відчуттів» [5, с. 495] 

Щодо уявлення то, це: «– чуттєво-наочний образ предметів або явищ 

дійсності, що зберігається у свідомості людини поза безпосереднім 

впливом їх на органи чуттів» [5, с. 536]. І, нарешті, поняттям «образ» 

позначається: «…форма існування матеріального в ідеальному. Образ є 

складною єдністю об’єктивного і суб’єктивного. Об’єктивність образу 

стосується його джерела і змісту, а за формою і способом існування, як 

ідеальне відображення об’єкта образ суб’єктивний. Образ невіддільний від 

предмета, що відображується, так і від пізнавальної діяльності суб’єкта» 

[5, с. 357]. 
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