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Резюме. Криза вищої освіти гострою темою в останні два сторіччя як у 
західних, так і в східноєвропейських країнах. У зв’язку з цим авторка цієї статті 
звертається до спадщини Ханни Арендт, в якому було визначено взаємозв’язок освіти 
і політичного життя у сучасних суспільствах. Ідеї Арендт дозволяють аналізувати 
кризу сучасного університету з огляду на поняття свободи, інновативності та 
демократії. Спираючись на них, авторка виходить на поняття натальності, що є 
концептуальним ядром будь-яких позитивних змін у світі людей.  

Поняття натальності об'єднує в собі три перспективи: філософський образ 
людини як новатора, уявлення про політику як вільної реалізації індивідуальних 
ініціатив в публічній сфері на принципах плюральності і рівності, а також уявлення 
про освіту як сферу, покликану сприяти молодим людям у реалізації їх екзистенціальної 
місії бути ініціаторами нового. 

Спираючись на критичне переосмислення спадщини Арендт в сучасних 
дослідженнях, у статті прояснено питання, як саме теорія Арендт може бути 
корисною для подолання інституціональної й моральної кризи університету. У першій 
частині статті зафіксовано руйнівні наслідки неоліберального зсуву до 
конс’юмеристської моделі вищої освіти. Авторка відзначає, що в пострадянських 
університетах неоліберальна логіка поєднана з авторитарними паттернами в 
управлінні. Авторка далі стверджує, що неоліберальна і авторитарна модель 
управління виявляються корелятивними в тому відношенні, що обидві перешкоджають 
солідарним демократичним ініціативам, спрямованим на розвиток альтернативних 
форм життя.  

У другій частині статті неоднозначність політичної теорії Арендт (одночасно 
демократичний і антидемократичний характер цієї теорії) проаналізовано з точки 
зору сучасних викликів для університетської освіти, обумовлених неоліберальною 
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ідеологією. Авторка стверджує, що концепція натальності є результатом по'єднання 
гуманістичної антропології, вкоріненої в іудео-християнські традиції, з одного боку, і 
екзистенціальної онтології Гайдеґґера, з іншого. Звідси випливає, що освіта, 
побудована на принципі натальності, також може бути витлумачена двояким чином. 
З одного боку, вона може розглядатися як протиотрута щодо суспільства споживання, 
а, з іншого боку, вона здається несумісною з етосом демократичної солідарності. 

Таким чином, авторка вважає, що теорія Арендт, попри її сильні демократичні 
принципи, може стати в пригоді для авторитарних лідерів та неоліберальних 
менеджерів. Для перших, тому що вони можуть сприймати її тексти за філософську 
легітимацію і екзистенціальну героїзацію їхнього антидемократичного свавілля в 
ухваленні рішень; для других, оскільки вони можуть почерпнути з її текстів концепцію 
автентичного людського існування, яка будується на винятковій індивідуалістичній 
самореалізації і не має нічого спільного з політичною солідарністю. 

Зазначене змушує запитувати про те, як читати Арендт сьогодні, якщо ми 
хочемо бути настільки ж антиавторитарними, як Арендт була антитоталітарною, і 
настільки ж антинеоліберальними, як Арендт була гуманістичною? 
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 Повна версія статті доступна російською мовою.  


