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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ  
ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Як відомо соціум складається з окремих осіб що об’єднуються в групи, ті у 

свою чергу формують суспільство. На сьогодні, в умовах кризового стану всіх 
сфер життєдіяльності суспільства, важливо зрозуміти зв'язок між індивідуальною 
та суспільною свідомістю. оскільки їх гармонізація є тим світоглядним чинником, 
який сприяє виведенню суспільства з такого стану 

Суспільна та індивідуальна свідомість перебувають у діалектичній єдності. 
Індивідуальна свідомість спершу формується під впливом соціуму, згодом змінює 
його за рахунок свого власного бачення проблеми і актуальних рішень для неї.  

Суспільна свідомість досить неоднорідна. Вона має складну структуру. Це 
пояснюється глибиною проникнення свідомості людей в реальну дійсність. 
Суспільна свідомість складається з різних духовних явищ залежно від ступеня 
розуміння, відображення суспільного буття. Свідомість поєднує в собі такі 
елементи, як почуття, настрої, уявлення, ідеї, різні теорії тощо. В одних із них 
суспільне буття відбивається стихійно, в інших – свідомо, в одних – чітко, 
зрозуміло, в інших – завуальовано, невиразно. Проте людина не народжується 
десь окремо, аби згодом вийти у світ, вона одразу народжується в сім’ї, яка є 
невід’ємною частиною суспільства. Згодом, з віком в особи прокидається 
свідомість і залежно від темпераменту, виховання, вона обирає свій шлях. На 
цьому етапі постає суперечність між догматиками та волюнтаристами. Перші 
жертвують своїм баченням світу заради загальноприйнятого, в той час коли другі 
відмовляються від масових догматів і розвивають власні думки та ідеї.  

Суспільна свідомість на всіх рівнях відображає різноманітність складових і 
елементів змісту суспільного буття в політичній, правовій, моральній, естетичній, 
релігійній, науковій та філософській формах. Ці форми розрізняються предметом і 
способом відображення, змістом і соціальними функціями, а у своїй єдності та 
взаємодії виражають цілісність свідомості індивідів, соціальних груп і верств 
населення і врешті-решт всього суспільства. Вся сукупність форм суспільної 
свідомості створює те, що називається духовним життям суспільства.  
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ФІЛОСОФСЬКО-МОРАЛЬНИЙ СЕНС ГЕНЕАЛОГІЇ  
(ЗА П. ФЛОРЕНСЬКИМ) 

 
Відомий мислитель і вчений Павло Флоренський заклав початки філософської 

генеалогії. З грецької генеалогія (родовід) – історична наука, що вивчає історію 
родів або родословну окремої людини. П. Флоренський говорив, що рід – це 
єдиний організм і єдиний цілісний образ, він починається і закінчується у часі, має 
свої підйоми та спади, кожний період його життя «цінний по своєму, проте рід 
прагне найповнішого вираження своєї ідеї», перед ним постає історичне завдання, 
що він повинен розв’язати. Обов’язок кожного – зробити свій внесок у пізнання 
історії роду, у цьому – відповідальність перед дітьми і молодшими поколіннями. 
Відмова від життєвого завдання роду призводить до його загибелі. Кожному роду 
притаманні певні традиції, звички, вподобання, моральні особливості, зв’язки з 
історією, її розуміння, своя нитка культури. Все це свідомо і підсвідомо окремими 
штрихами визначає душу певного представника роду. 

Взаємозв’язок цілого і частини – важливий методологічний принцип 
наукового пізнання. Дослідження частини становить нове знання про ціле. 
Цілісний підхід в осмисленні культурно-історичного буття роду виявляє 
взаємозв’язок цілого і частини. Очевидно, рід-покоління-особистість становлять 
певне системне ціле, зокрема полікультурну взаємодію універсального й 
індивідуального, загального (загальнолюдські цінності), особливого (національні 
цінності) й окремого (особистісні цінності). 

Передача у поколіннях соціокультурного досвіду та знань створює своєрідне 
підґрунтя історичної пам’яті, наповнюючи ціннісним змістом духовний діалог між 
минулим, сучасністю і майбутнім. Для розуміння цілісної людини важливе 
значення має перехід від родичів – до роду. Життєве призначення кожного полягає 
у тому, щоб пізнати будову та форму свого роду, його завдання, закон росту, 
критичні точки, співвідношення окремих гілок і їх окремі завдання, а відтак – 
збагнути власну місію в історії роду і власне завдання, не індивідуальне, 
визначене для себе, а своє – як представника роду, роду як вищого цілого. 
П. Флоренський проаналізував філософське і виховне значення Роду. Він зазначав, 
що родове самопізнання передбачає цілепокладання і зусилля волі. 

Генеалогічні дослідження дають змогу виявити взаємодію роду й особистості, 
усвідомити обов’язок перед предками, батьками, наступними поколіннями. У 
такий спосіб людина отримує точку опори, вона здатна пізнати своє місце у світі, 
відчувати за собою минуле, культуру, рід, родину, адже в кого немає роду – в того 
немає ні Батьківщини, ні народу. Чим більше виявлено зв’язків, тим краще душа 
вростає в минуле, тим культурніша особистість. 
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