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Мабуть, до сутності самовизначення людини і культури належить прагнення до 
відкриття справжнього, істинного буття і до прояснення примарності і позірності будь-
якої несправжності. Платонів міф про ілюзорність людського перебування в світі-печері 
серед тіней істинно сущего, що їх до слушного часу визнають за істину, став для 
європейської філософії і культури до певного моменту справжньою архетипічною 
формою фіксування сенсу проблеми існування людини в світі, оскільки конституював 
опозицію справжнього – несправжнього як сталу структуру життя й культури., як такий 
комплект полюсів, що набув для всієї подальшої філософії і культури значення 
універсальної парадигми людського буття й пізнання. В межах цієї парадигми 
складались всі спроби людини і культури протягом століть знайти себе, закріпити і 
збільшити ймовірність спиратись на справжнє, утворювались засоби уникнення впливу 
несправжнього чи, коли цього потребували чи збіг обставин, чи чиясь воля, видавання 
примарного за істинне.  
Кожна епоха зазначала свої прикмети справжності, але в самому загальному вигляді 
справжність можна розуміти як збіг будь-чого із своєю сутністю, відповідність його до 
свого природнього призначення. Коли дещо не відповідає такому призначенню, не 
реалізує своєї сутності, воно набуває характеру несправжності. Двадцяте століття ще на 
його початку було осмислене як час кризи культури, коли вона разом із людиною 
здійснила “падіння” до несправжнього існування; коли всіма було усвідомлено, що вже 
порушено традиції й зруйновано цінності; що вмер-таки Бог – протягом довгого часу 
незнищена основа істинної справжності світу і людини4 що втрачені певні важливі 
виміри людського існування і діяльності, котрі могли б надати останнім справжнього 
сенсу і значення. Безпосередніми витоками цих роздумів про відшукування 
справжнього, напевно, були вченння Гегеля про відчуження, де природа й історія 
трактовані як об‘єктивація, відчуження абсолютного духу, та філософські пошуки 
Ніцше, що намагався сприяти культурі виборкатися з тенет однобічного аполонізму, 
раціоналістичних форм існування, котрі визначались як ознаки несправжності, втрати 
діонісійської вільної гри життєвих сил космосу як справжнього існування. Ці два 
філософи вплинули на постановку проблеми справжності філософією ХХ ст. Й 
запровадили понятійну систему для розкриття її змісту, залишивши по собі напружений 
резонанс як в філософських вченнях, так і в витворах мистецтва, навіть на шпальтах 
газет і в повсякденних балачках. Майже жоден філософ будь-яку кількість років потому 
не уникнув впливу ані гегелєвських споруд, що в них результати самовиявлення духу в 
суб'єкті під дією необхідності законів просторово-часової організації, причинно-
наслідкових зв'язків, формальної логіки перетворюються у відчужені від суб'єкта 
об'єкти, ані ніцшевської радикальної критики раціоналізму як світоглядного принципу і 
як гносеологічної системи, що була наслідком ствердження Ніцше справжнього як 
вічного становлення, непідвладнолго для раціонального освоєння. Наше століття 
виявило палку сприйнятливість до проблеми справжності й до зазначених ідей під 
тиском неспростовних фактів: воно викрило й заплямувало багато рис несправжнього 
існування світу і людини, відчужених від своєї сутності. Феномен “падіння” людини в 
несправжнє буття, втрати культурою підвалин справжності став предметом 



багатоаспектного розглядання і приводом для різноманітних роздумів і переживань 
дійсних “дбайливців” за культуру нашого століття, що пильнували необхідності 
відкриття виходу людини до істинних засад свого існування із несправжнього світу, де 
перебувають люди із примарною самосвідомістю, що втратили суттєву зернину 
особистості. Людина, відчужена від своєї природи, уявляється істотою, залежною від 
ворожих соціалтьних сил, вилученою з усталеної системи соціальних зв'язків і відносин, 
такою, що переживає позбавлення самототожності, справжності свого “Я”, зруйнування 
світу традиційних цінностей, втрату віри в могутність і спроможність свого розуму. 
Несправжній світ постає то “світом об'єктивації”, де людський дух, укорінений в дійсній 
свободі божественого життя, перебуває в полоні світової необхідності; то 
індустріальним суспільством, що дезінтегрує людську спільноту; то цивілізацією, де 
панують знеособлені механізми соціального зв'язку; то бюрократичною організацією, 
що вбиває індивідуальну свободу; то світом застиглих об'єктивованих форм культури. 
Подумки повертаючись до цих сумних визначень характеру перебування людини в світі, 
маю відзначити їхнє непересічне значення для самовизначення сучасної культури. Але 
навряд чи можна допуститися помилки, стверджуючи, що несходима далечінь доріг, 
якими блукають сьогодні мешканці світу в пошуках справжності, прямує передусім до 
екзистенціалістського “повернення до витоків”, знаходження справжності на шляху 
досягнення органічної єдності людини і світу, зруйнованої впливом неістинного 
характеру техніки як підстави світу людини. Зневажання природи людини, занедбаність 
її справжнього існування є наслідком докорінних змін в світі, викликаних підкоренням 
технікою людини, коли природа, речі, світ в цілому стали сприйматися людиною як 
протилежні їй і коли поступово людина одержала самозаконодавчу і саморуйнівну 
цивілізацію. Світ стає місцем повсякденного знеособленого існування, несправжність 
якого можна подолати тільки прагненням до трансцендентного, позбавленням тягаря 
повсякденних норм діх та мислення, щоб невідворотний погляд на потойбічню безодню 
відкрив-таки смисл буття і щоб за часу утворився-таки лад в царині людського 
існування.* Навіть не вдаючись до глибинного розглядання проблеми, легко зрозуміти, 
що поступитися спонуканню до справжності і вийти із безвідповідальності пересічного 
перебування до невідомості наслідків вільного проектування – це для людини означає 
обтяжувати свою долю. Але хто знає, чи вона мала б бути легкою, щоб бути 
справжньою. Отже, сьогодні ми маємо затямити одне: багато століть людство 
сприймало “світ істинного буття”, а потім стало йтись тільки про “просвіт істинного 
буття”,** що прорізає величезну будівлю примар і химер – речей, подій, людей, слів, що 
втратили свою суттєву якість. Забуття людиною основи, що надає справжнього 
характеру всьому, призвело її до самозамкнення в результатах своєї діяльності, коли Ego 
людини стало центром, що з нього виходили і до нього проверталися всі пояснення 
світу. Покладання людини суб'єктом, перенесення її над буттям здійснило можливість 
усвідомити людиною себе підгрунтям своїх проекцій, і тоді істина виявилась 
зневаженою і скривдженою, а справжність знищеною чи закритою псевдосправжністю. 
Та попри все в людині зберігається спроможність й спонукання до справжнього, бо 
вона, мабуть, десь в глибинах свого єства свідома свого походження. Отже, звернення 
до витоків. Але дається взнаки сьогодні вся руйнівність діяльності, на яку приречена 
людина, що втратила повноту справжнього буття. Друга половтина століття вже 
виглядає як усвідомлення саме наслідків цієї руйнівності. Життя, його справжні основи, 
смисл істинного буття стали камнем спотикання для прискіпливого розуму, і скидається 
на те, що людина спіймала з цим облизня, бо культурна ситуація кінця століття, що в 
самому загальному вигляді описується як “ситуація постмодерну”, свідчить про кризу 
самої можливості знаходження справжності. Якщо до цього йшлоя про складнощі 
досягнення справжнього буття, то тепер вже людина роздумує, як, не вдаючись до 
самообману, витримати наступ нерепрезентативної моделі світу, де усунуто всі підстави 



для пошуків істинних основ, оригіналу і дійсність свідомо сприймається як відсутність 
будь-якого референта для симуляціі, яка з самого початку вписана в структуру 
реальності.*** А тому справжності можна не шукати, а натомість справжністю не 
журитися і здійснити втечу в іронію чи скептицизм. Сучасна українська культура 
перебуває зараз саме в тому становищі, що можна визначити як відчайдушні пошуки 
справжності. Кожна епоха, кожна година ставить до культури свої запитання, при чому 
згачення відповідей на них може бути спрйнятним і важливим тільки для свого часу, а 
може бути на всі часи. А може бути й вічне запитання, що до нього культура 
повертається чи на крутизламі епох, чи в ситуації повільного життя, позбавленого 
турбот, в очікуванні майбутніх випробувань. Аким постійним завданням для культури є 
потреба її самовизначення, розкриття своєї природи і свого характеру, прояснення своїх 
витоків, визнавання традицій, що б її обгрунтовували, чітке уявлення ціннісного 
стрижня, що надає можливості людині орієнтуватись в світі. Сьогодення України, що 
вирізняється, можливо, дещо передчасним торжеством ренесансових настроїв, висуває 
всі ці запитання саме акцентуючи необхідність відкриття ознак справжності культури. 
Україна, що мріяла протягом століть й виборювала собі незалежність, раптом і майже 
несподівано її одержала. Це збентежило не тільки її неприхильників і недоброзичливців, 
а й самих людей України, спонукало українську націю й українську культуру 
стверджувати свою сутність. Але цю сутність ще тільки треба було усвідомити, 
відкрити. І першим проявом самовизначення культури й нації був палкий намір гучно 
зафіксувати свою дійсність, свою присутність, воління довести її у будь-який спосіб. 
Десять років тому декому найкращим здавалося на шляху оприлюднення дійсності 
українства зрощувати “кількість” дійсності побільшуванням терміну існування 
української культури й України, навіть кумедними спробами під усе, що існує, 
підводити українське підгрунтя. І тоді Іісус Христос ставав українцем – у такий 
горезвісний спосіб українці намагалися досягти самоствердження й самозбереження. 
Коли вже найвідчутніша радість від винайденої самостійності була пережитою і коли 
можна було поблажливо (чи зневажливо) поставитися до подібних спроб 
самовизначення, культура зіткнулась з необхідністю усвідомити свою справжню 
сутність, відкрити справжні традиції, на які можна спиратися у подальшому розвитку, 
які допоможуть розвіяти морок невідомості над сьогоденням й майбутнім. Бо тепер вже 
йдеться про дійсне сьогоднішнє життя, а тому будь-що, аби воно могло якось позначити 
існування української культури, не придатнє для її підтримки. То ж вкотре в цьому світі 
культура збентежена нечуваною новизною завдання: відкрити і обгрунтувати свою 
справжність. Людство вже багато разів ніяковіло, стикаючись зі складностями цього 
завдання, цілком природніми і об ' єктивними. В нашому разі вийти з життя, що повисло 
в безгрунтовності, наздогнати самих себе, напевно, складніше, ніж просто складно. Бо 
свою справжність украінська культура має не повторити, не просто відтворити, а 
створити, народити. Вона почула внутрішній поклик звернутися до витоків, щоб 
побудувати себе як справжню. Але на цьому шляху можливі як надбання справжності, 
так і втрата її, одержання химер. Справа в тому, що історичні умови становлення 
української культури призводили до того, що розривалися зв'язки між поколіннями, між 
західною й східною частинами України, знищувалися кращі представники українства – 
носїї традиційних цінностей, а внаслідок цього традиція виявлялася перерваною. 
Природнє бажання сьогоденної культури відшукати свої коріння, щоб поставити себе на 
грунт традиції, що, зрештою, збігається з гейдеггеровим “зверненням до витоку” як 
засобом досягнення справжності, перетворюється часто на легковажне зовнішнє 
уподібнення традиції минулого, бо відтворити її сутність сьогодні, коли її втрачено, стає 
майже неможливим. Пам'ятаю, яке гірке враження саме своєю несправжністю викликав 
кілька років тому Софійський парк в Умані, побудований свого часу Потоцьким задля 
улюбленої дружини як не лише втілення античної тематики, а як своєрідна модель 



античної картини світу, в якій структура парку, організація його елементів, насиченість 
рослинами та архітектурними спорудами відтворюють змістовно-ціннісний лад 
античного світобачення, і всі мешканці цього пам'ятника ландшафтної архітектури 
поводились відповідно до цього ладу, ніби-то граючи в серйозну гру. Тепер же по 
маленькій річці, що колись символізувала Стікс, по якій раніше насправді випроводжали 
померлих від дома до місця поховання, - тепер по цьому Стіксу несвідомі організатори 
атракціонів перевозять у човнах відвідувачів парку, що здійснюють прогулянку в 
минуле як випадкові гості, перед якими справжній вхід до цього минулого зачинено. По 
боках алей стоять гіпсові копії мармурових скульптур, а справжні фігури героїв 
античної міфології звалені докупи десь в складовищі як в мурованому колі, звідки немає 
виходу. Щойно повідомили, що оригінальні скульптури з мармуру повертаються на своє 
колишнє місце замість гіпсових привидів. Але чи поверне це справжність парку? Звісно 
ж, що ні, хоча ця заміна спричинена саме прагненням до справжності. Гіпсові копії 
усвідомлюються тепер як бридка ознака несправжніх для незалежної України 
радянських часів, коли їх було поставлено, а тому їх треба усунути скоріше. Але при 
цьому не зважають на те, що втрачено істинну сутність цього парку, що його 
перетворено з моделі світобачення у місце прогулянки випадкових екскурсантів та у 
місце ритуальних дій ортодоксальних хасидів з усього світу, що оплітають низками 
своїх священних танців багаточисленні водні потоки, які розрізають площину парку на 
спокусливу шматочки. Повернення мармурових фігур в парк, розлучений зі своєю 
призначеністю, навряд чи може біти цим зверненням до традиції, що врятує від 
несправжності. Парк, мабуть, почуває себе так же рнезручно зараз, як гранчастий, з 
різбленням зверху справжній старовинний келих на столі сьогоднішнього представника, 
скажімо, так званої еліти, коли справжність цього келиха втрачається, десь 
заглиблюється всередині його, ніби-то відділяючись від недоречного оточення 
невидимим муром. Культура не повинна й не може запозичити дещо із своєї давнини.  
Але спасіння шукають. Повертають заради того спасіння традиції – частіше над усе таке 
відродження має вигляд зовнішнього наслідування, а не успадковування змісту традиції, 
бо в теперешніх умовах, в контексті сучасної культури той зміст виявляється 
недоречним, чужим. І виходить, що результатом воління справжності стає збільшення 
несправжності.  
Крім зазначення складнощів розвитку сучасної української культури, що звернення до 
витоків розглядає як можливий шлях до справжності, слід зауважити, що вона існує 
зараз на підставі так званої постмодерністської парадигми, що робить досягнення 
справжності ще менш ймовірним. Вже йшлося раніше про те, що кінець століття 
відзначається усвідомленням філософією, культурою формування нового розуміння 
світу, його існування, пізнавання, що вирізняється кризою раціоналізму, логоцентризму 
як світоглядної та гносеологічної системи, кризою будь-якої репрезентації. Сама 
дійснйсть, що в межах попередньої платонівсько-християнської парадигми могла бути 
справжньою основою для всіх копій-симуляцій, тепер включає в себе водночас 
“оригінал” і “копію”, то ж тепер має з самого початку характер ілюзійний, 
симуляційний. Наша країна разом з розпадом СРСР відкрилася для зовнішних впливів та 
вливань, коли на нас звалилися поряд із невідомими нам до цього часу науковими, 
філософськими, художніми текстами, що сприяли, безумовно, розширенню нашої 
ерудиції, потік харчових продуктів другого гатунку (ну, як не згадати Булгакова з його 
славнозвісною осетриною), голівудських кінострічок десятого гатунку, певні звичаї й 
прикмети незвичного для нас способу життя. І українська культура значно прискорила 
формування в собі так званої масової культури, в межах якої людина як носій масової 
свідомості спроможня лише до некритичного наслідування певних форм поведінки й 
мислення. І ось зараз в таких умовах панування масової культури з її диктатом 
безумовно “несправжніх” речей, цінностей і нормативів прагнення до справжності, по-



перше, посилюється, а по-друге, починає подекуди виступати у формах, прийнятних для 
масової культури: виникає мода на традицію. Тобто в таких випадках вже не йдеться 
про справжнє повернення знищених традицій, що, як вже було сказано, само по собі 
непросто. Певна зовнішня оболонка традиції залучається до сьогодення і, втративши 
свою природню символічну сутність, пов'язану із втіленням конкретного змісту, 
починає існувати як порожній знак-вказівка на причетність того, хто має якесь 
відношення до цього знаку, до зазначеної таким чином сфери існування. Юнак з 
козацьким оселедцем на сходах університетського корпусу – це саме такий феномен. 
Він не видає себе за козака, про це не йдеться. Його оселедець не означає й того, що цей 
хлопець “звертається до витоків”, відроджує певну національну традицію козацьких 
ідеалів, цінностей, норм. Це скоріше знак-відсилка до певної спільноти, що обрала зараз 
собі за взірець деякі ознаки минулого. Хлопець обирає цю чуприну як засіб 
самоідентифікування, ототожнення з певною реальністю (сутність якоє для сучасного 
хлопця втрачена), щоб, принаймні, відокремитись від того, що здається йому не його, 
несправжнім, неправильним – наприклад, від цілковито запровадженої в нас так званої 
західної масової культури, несправжність якої вже поступово усвідомлюється. Те, що на 
підставі масової свідомості сприймалось як справжнє, по-справжньому добре – жахливі 
консерви та печиво з Польщі чи Туреччини, євроремонт як взірець найкращого, що при 
роздумливому ставленні виявляється як “гіпсокартонні стіни”, підлога з пластику та 
навісні стелі – і ставало модним, поступово розкриває свою несправжність. І тоді – як 
спасіння, як вихід – змінюються орієнтації, модні течії і виникає як один з варіантів 
шляху до справжнього мода на національне, на українську традицію. Коли все 
відбувається на підставі цієї моди як феномену масової культури – світу примар, де 
замість справжньої роботи і справжніх досягнень особливу значущість здобувають 
спроможність до “розкрутки” та до посідання перших місць в усіляких сумнівних 
рейтингах, конкурсах, де в минулому войовничі атеїсти тепер попереду всієї пастви з 
свічками в руках хрестять собі лоба і т. ін., - дочекатись повноцінної справжності як 
здійсненості не можна. Я зовсім не проти того, щоб сучасна культура поверталась до 
свого коріння. Навпаки, мені не до вподоби, коли якось з деяким соромом зрікаються 
давнини, навіть не дуже приємної для спогаді. Культура не має права відмовлятися від 
минулого, люди не мають права забувати свою історію, бо саме таке зречення також 
призводить до несправжності, коли, наприклад, замість покаяння ми маємо легковажну 
радість від очікуваних змін. Я лише хочу зазначити, що відродження духу національної 
культури не відбувається на підставі моди на традицію, бо мода передбачає несвідоме 
наслідування як домінуючий механізм масової свідомості, втягує людині в світ 
безперервного виробництва і споживання підробок, і людина некритично повторює 
певні форми діяльності, поведінки, певні думки, оточує себе речами, що с самого 
початку вже втратили свою справжню сутність, а саме останнє й не усвідомлюється. Так 
культура заповнюється примарами, серед яких блукає несвідома людина, недосвідчена 
щодо вибору цінностей й ідеалів, а тому після обирання свого світу культури часом 
обтяжена непотрібними речами. Щоб досягти справжності, напевно, знадобиться 
розвинена самосвідомість, сумлінне ставлення культури до себе й своїх витоків. 
Потрібні вивчення традицій минулого, навчання певним способам життєдіяльності не 
задля поспішного запровадження іх в життя, безглуздого копіювання. Знання своїх і 
чужих традицій потрібне лише для відповідального зрощування сучасних цінностей, 
ідеалів і норм життєдіяльності. Народити щось справжнє можне лише тоді, коли воно 
виплекано, зрощено всередині, приролднім чином відповідає сутності свого черева. Щоб 
народити, треба виносити. Треба розрізняти прагнення до справжності і здійснення 
справжності. Прагнення поспішає і гониться, а тому може помилково досягти 
несправжнього. (Може й справді, доля є іронія мрії?) Дійсне ж досягнення справжності 
передбачає свідомого спокійного дослідження початку, зароджєення в межах сучасної 



культури нової, сутнісними зв'язками пов'язаної з традицією, системи цінностей, її 
поступовий внутрішній розвиток, природнє народження і дбайливе виховання того, що 
вийде в світ. І тоді можна стати свідками становлення нової справжності, коли різні 
традиції зможуть спілкуватися на підставі вкорінених і зазвучати в гармонії ясних 
поєднань. Отже, ми заборгували справжності. Хто потім опікуватимось цими боргами? 
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