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Соціальне співжиття людей зумовлює становлення відносин 

між ними, ці відносини базуються на системі власних оцінок, за якими 

людина розуміє підходить той чи інший їй чи ні. Основою для таких 
оцінок може бути будь-який критерій: від національності до 

зовнішнього виду, від політичних поглядів до особистих смаків. 

Таким чином кожна людина створює власний шаблон, тестову анкету 
коли чим більше співпадає тим краще. І всі хто не підходять, не 

достатньо співпадають з даним шаблоном – усі вони інші. 

Саме за рахунок суб’єктивних критеріїв, які самі собі 
вигадуємо ми розділяємо людей на «свої-інші». Потім це 

трансформується в загальні стереотипи, які підкріпляються в 

подальшому розвитку. І чим для більша кількість людей є своїми, тим 

відповідно менша є іншими. Так наприклад у тоталітарних країнах з 
сильною, панівною ідеологію опозиція зазвичай малочислена, бо не 

підтримує ідеологію, бо вони є іншими.  

Механізм виокремлення інших з поміж себе, можна пояснити 
як спробу захистити себе, підняти у власних очах до високого рівня, і 

уникнути суперечності між поглядами. Суперечність між власними 

установками та чужими, може призвести до сумнівів як у своїх 
поглядах, так і у собі. Це механізм самозахисту в дії, що знов і знов 

буде підкріплюватись поглядами інших. Як наслідок будуть виникати 

стійкі стереотипи, з якими простіше погодитись, прийняти їх за 

прописні істини, аніж намагатись їх розвіяти, щось змінити.  
Категоричний розподіл на «свої-не свої» притаманний людям з 

обмеженим кругозором, людям на яких легко вплинути, що бояться 

відстоювати свою точку зору. В принципі людьми неосвіченими, 
людьми байдужими легко керувати. Достатньо лише пояснити їм, що 

ви особливі, ви праві, а всі інші ні – вони вже здатні захищати свої 

погляди кров’ю, навіть якщо до цього ці погляди були ледве – ледве 

сформовані.  
При цьому всьому, якщо навіть пропустити сам факт наявності 

таких стереотипів у житті, не можливо не звернути увагу на їх вплив 

на формування особистостей, тоді коли ці чужорідні норми 
нав’язують людям в обов’язковому порядку. Загалом приписування 

«іншим» рис, що є такими, що негативно сприймаються суспільство є 

хіба не найяскравішою характеристикою даного поняття. 



  

Загалом, поділу на «свої-інші» у по-справжньому 

демократичному, громадянському суспільстві не може бути. Адже це 

знищить одну із підвалин даного суспільства – толерантність. Саме 
тому в справді демократичних країнах важко зустріти суспільний осуд 

щодо дій, що не є кримінально-караними. І поки ми не почнемо 

ширше дивитись на світ, сприймати інші думки, доти ми не будемо 

абсолютно вільні у своїх діях. А існує лише один шлях до подалання 
цього – розвиток власної особистості, набуття знань і досвіду, 

розширення власного кругозору, відкритість всьому новому, що 

спочатку буде для вас тим «іншим», а потім стане звичним, і з часом 
відчуття «свого – іншого» просто зникне, адже кожний буде здатен 

сам будувати світ, і обмежуючись лише нормами закону, але не 

стереотипами суспільства. 
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