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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Для сучасного розвитку вітчизняної 

філософсько-антропологічної науки особливої актуальності набуває 

розширення її предметного поля й уточнення методології. Це пов’язано з 

усвідомленням тих складних світоглядних змін, що спричинені соціальними, 

політичними, економічними й демографічними процесами, які відбуваються у 

сучасному світі. Змінюються не лише погляди на людину та її положення у 

суспільстві, а й спостерігається становлення нового соціокультурного 

середовища, яке тісно пов’язане з однією із течій у філософії – світським 

гуманізмом. Нині гуманізм – це найважливіша складова розвитку культури, 

формування суспільних відносин, визначення людиною свого ставлення до 

світу і пристосування до навколишнього середовища. Будучи продуктом 

науково-раціонального мислення, вільнодумства та творчих здобутків людства, 

гуманізм стає світоглядною основою і стимулом інтенсивного розвитку 

світської культури. Орієнтуючись на наукову картину світу й поєднуючи в собі 

систему цінностей, світогляд, стиль мислення та пізнання він залишається 

актуальним, долучаючись до найбільш істотних сфер духовного життя 

суспільства.  

Реалізація поставленого завдання можлива на основі залучення результатів 

досліджень західноєвропейських і вітчизняних представників філософської 

антропології, на основі теоретичної реконструкції їхніх ідей. До кола 

зарубіжних мислителів, дослідників теоретичних проблем розвитку світського 

гуманізму як наукового, методологічного, етичного, аксіологічного, 

демократичного та планетарного феномену, які розглядали природу людини в 

соціально-антропологічному аспекті й досліджували свободу людини та її 

знання на основі аналітичної філософії, належать, передусім, Пол Куртц, Сьорж 

Московичі та Ентоні Флю. Досліджуючи різноманітні сфери людської 

життєдіяльності, вони основну увагу зосереджували на визнанні людини як 

найважливішої істоти, на її внутрішньому та зовнішньому світі, на визначенні 

найголовніших потреб у бутті людини. Ці вчені достатньо чітко й зрозуміло 
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дали визначення сутності сучасної людини, її місця в сучасному суспільстві, 

впровадили ідеї і принципи, за якими необхідно діяти для поліпшення власного 

добробуту. Ґрунтовний аналіз поглядів та ідей цих гуманістів дає можливість 

під іншим кутом зору поглянути й переосмислити актуальні в наш час питання 

розвитку національної української культури, суспільної свідомості та 

філософської антропологічної думки загалом.  

При розгляді актуальних даному дослідженню тем гуманізму ми спирались 

на роботи Х. Арендт, В. Гінзбурга, А. Гусейнова, К. Ламонта, Д. Леонтьєва та 

ін., в яких сформульовані загальні теоретичні та методологічні підходи до 

розробки цієї проблеми. Серед сучасних вітчизняних учених, розробки яких 

стосуються етичних, онтологічних, гносеологічних, світоглядно-

антропологічних і гуманістичних проблем людини, слід назвати Т. Аболіну, 

О. Алєксандрову, Є. Андроса, А. Баумейстера, О. Бойченка, А. Довганя, 

К. Жоля, В. Ільїна, М. Кисельова, С. Кримського, В. Литвинова, А. Лоя, 

Т. Лютого, О. Павлову, М. Поповича, В. Рижка, І. Сайтарли, В. Табачковського, 

Н. Хамітова, О. Холох, О. Хому, Л. Шашкову, В. Шинкарука, В. Ярошовця й ін. 

У сучасних реаліях, коли спостерігається дегуманізація в усіх сферах 

людського буття, українське суспільство, як ніколи, потребує пошуку шляху 

для виходу з досить складної політичної, економічної та соціальної кризи, 

зумовленої ситуативним домінуванням матеріальних цінностей над 

гуманістичними традиціями. Отже, об’єктивний аналіз, цілісне і ґрунтовне 

дослідження філософсько-антропологічних поглядів П. Куртца, С. Московичі 

та Е. Флю обумовили визначення предметного поля цього дослідження, 

оскільки у своїх працях ці мислителі обґрунтовують, пояснюють і пропонують 

вихід зі складних життєвих і суспільних ситуацій, перед якими постає кожна 

людина, вказують напрями, слідуючи яким, особистість зможе поліпшити 

стосунки з іншими людьми та стане спроможною відстояти власну свободу. Ця 

проблематика стає все більш актуальною у сучасній філософській антропології 

й потребує подальшого дослідження, оскільки недостатньо представлена у 
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вітчизняному науковому просторі, що й зумовило вибір теми дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалось у рамках науково-дослідницької теми 

Центру гуманітарної освіти НАН України «Етичні виміри соціально-

гуманітарних технологій» (2013–2015 рр., д/р №0113U000238). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

проведення комплексного аналізу соціально-антропологічного виміру 

сучасного світського гуманізму, його сучасних форм функціонування в 

суспільстві. 

Здійснення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:  

– охарактеризувати світський гуманізм, як науково-світоглядну парадигму 

та визначити основні етапи розвитку і сучасні напрямки його дослідження; 

– на прикладі розгляду природи людського буття у філософських поглядах 

Е. Флю обґрунтувати інтелектуальні здібності індивіда, як основи отримання 

істинного знання;  

– висвітлити основні філософсько-антропологічні аспекти прав і свобод 

людини на прикладі аналізу філософських ідей Е. Флю; 

– дослідити, на основі виділених П. Куртцом видів скептицизму, етичні 

переконання людини-скептика та її ставлення до життя, світу і суспільства; 

– проаналізувати філософсько-антропологічні аспекти нового 

гуманістичного вчення П. Куртца – «євпраксофію»; 

– розкрити соціально-філософську сутність понять «маса» й «людина 

маси» та їхні соціально-гуманістичні інтенції в контексті розвитку соціально-

психологічних ідей С. Московичі; 

– окреслити основні соціально-гуманістичні властивості людини-вождя у 

соціально-психологічній концепції С. Московичі;  

Об’єктом дисертаційного дослідження є сучасний світський гуманізм. 

Предметом дослідження є соціально-антропологічний вимір сучасного 

світського гуманізму у працях П. Куртца, С. Московичі та Е. Флю. 
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Методологічна основа дослідження. Для вирішення завдань, поставлених 

у дисертаційній роботі, використовується ряд основних методів, зокрема: метод 

системного аналізу, який дозволив дослідити світогляд П. Куртца у його 

інтегральній єдності філософського, науково-методологічного та культурно-

історичного контекстах; метод компаративного аналізу застосовувався при 

порівнянні основних ідей П. Куртца, С. Московичі та Е. Флю; герменевтичний 

метод використовувався при аналізі філософсько-антропологічних текстів 

П. Куртца, С. Московичі та Е. Флю для проведення ґрунтовного аналізу і 

вилучення нових сенсів у введених ними понять; дескриптивний метод 

дослідження дозволив виявити основні для вчення П. Куртца, С. Московичі та 

Е. Флю теоретичні поняття, методологічні принципи та висхідні постулати. 

Кожен із цих методів застосовувався для вирішення конкретних дослідницьких 

завдань. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше у 

вітчизняній філософській антропології здійснено комплексний аналіз 

соціально-культурних смислів сучасного світського гуманізму.  

Наукова новизна конкретизується в таких положеннях: 

Уперше: 

– з’ясовано, що світський гуманізм – це науково-світоглядна парадигма, 

яка, ураховуючи глобальні трансформації сучасного світу, виступає формою 

синтезу скептицизму, мудрості, морально-етичних пошуків, інтелектуальності 

та проявляється в різних формах соціалізації й інституціалізації, ґрунтується на 

таких філософських засадах, як екзистенціалізм, персоналізм, натуралізм, які 

репрезентовані в новітніх стилях наукового мислення; 

– встановлено, що основи світського гуманізму були закладені П. Куртцом, 

ідеї якого еволюціонували та розвивались, включаючи в себе різні форми його 

прояву; виявлено послідовників ідей П. Куртца – С. Московичі та Е. Флю і 

здійснена реконструкція їхньої теоретико-філософської спадщини під кутом 

зору уточнення та розширення ними дослідницької програми світського 

гуманізму. 
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Уточнено:  

– інтерпретацію філософських поглядів Е. Флю на природу людського 

буття; встановлено, що для отримання людиною істинного знання їй необхідно 

спиратися на власний розум, використовуючи критичний підхід і ретельне 

дослідження; обґрунтовано, що кожна людина має раціональні здібності, які, у 

свою чергу, включають відкритий (критичний) розум, який допомагає зробити 

правильний вибір; 

– на основі теоретичної реконструкції філософського вчення Е. Флю 

встановлено, що справжні права та свобода людини вкорінені в кожному 

індивіді, за допомогою яких він може діяти за власним бажанням, при цьому 

змінюючи хід думок і дії; аргументовано, що одним із проявів обмеження прав і 

свобод людини є виникнення такого феномену, як расизм. 

–  основні види скептицизму, на основі запропонованої П. Куртцом 

класифікації, і з’ясовано, що кращим для людини (скептика) є дослідницький 

скептицизм, який є придатнішим для практичного життя й застосування в 

етичному дослідженні; встановлено, що введений П. Куртцом новий термін 

«акт-дукція» функціонально репрезентований у людських етичних 

переконаннях і який, застосовуючи власний оцінковий базис, допомагає 

рухатись до поставленої мети; 

–  інтерпретацію запропонованого П. Куртцом вчення «євпраксофія»: воно 

межує з релігією, філософією й наукою та побудоване на трьох головних 

доброчесностях – мужності, пізнанні й турботі; основою вчення є мудра 

людина, у якій поєднані моральні цінності, практичність і розважливість; 

людина-євпраксофер – це чесна та порядна людина, яка володіє трьома 

чеснотами – характером, співчуттям і критичним інтелектом. 

Набуло подальшого розвитку: 

– дослідження соціально-психологічної спадщини С. Московичі та 

встановлено, що з появою такого феномену як «маса», у суспільстві відбулась 

дегуманізація, яка призвела до емоційно некерованих людей, дії яких стають 

безсвідомими, характеризуються ірраціональністю та схильністю до 
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деструктивних дій, піддатливих владному навіюванню, де Я-індивідуальне та 

Я-інший втрачають ідентичність, що призводить до повного розчинення 

людини в масі, втрачається критичність мислення;  

– визначення основних соціально-гуманістичних властивостей керівника 

влади в концепції С. Московичі та було встановлено, що людина вождь для 

завоювання довіри мас застосовує сугестивні засоби (авторитет, навіювання, 

пропаганду), які мають ірраціональну основу, спрямовану не на критичний 

розум, а на емоційну складову мас. Визначено три типи вождів: харизматичний 

вождь (наділений божественними рисами), вожді типу Мойсея (основуються на 

віроповчальних практиках), тотемічні вожді (мають ритуально-магічну основу). 

Теоретичне і практичне значення дослідження. Результати дослідження 

допоможуть поглибити розуміння специфіки розвитку гуманізму, дозволять 

створити передумови для подальшого вивчення проблем сучасного світського 

гуманізму в соціально-антропологічному аспекті. Отримані в ході 

дисертаційного дослідження результати мають науково-теоретичне й 

навчально-методичне значення. Представлені наукові дані й узагальнення 

орієнтовані на широке коло використання та стануть у пригоді культурологам, 

філософам, психологам і педагогам, спеціалістам у сфері філософської 

антропології, філософії особистості, етики, методології мислення. Висновки й 

узагальнення дисертації можуть використовуватися для розроблення програм і 

спецкурсів із філософської антропології та етики, і тим, хто працює у сфері 

соціальних наук. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій висвітлено власні ідеї й розробки автора, що дозволили 

вирішити поставлені завдання. Робота містить теоретичні й методичні 

положення та висновки, сформульовані дисертанткою особисто. Використані в 

дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні 

посилання та використані лише для підкріплення ідей здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження доповідалися на міжнародній науковій 
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конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Дні науки філософського 

факультету» (Київ, 2014, 2015, 2016), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції, присвяченій 55-й річниці кафедри релігієзнавства філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний 

виміри» (Київ, 22 вересня 2014 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 10-й річниці кафедри філософської антропології 

Інституту філософської освіти і наук НПУ імені М. П. Драгоманова «Філософія 

людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід 

філософської антропології як метаантропології» (Київ, 30–31 березня 2015 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 6 

статей, (2 – у закордонних наукових виданнях, 4 – у фахових виданнях України, 

із-поміж яких 3 – внесені до міжнародних наукометричних баз) і 5 тез виступів 

на наукових конференціях місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів.  

Структура роботи відповідає меті дослідження та відображає 

послідовність вирішення поставлених у роботі завдань. Дисертація складається 

зі вступу, чотирьох розділів, семи підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел. Повний обсяг дисертації складає 211 сторінок; список використаних 

джерел налічує 216 найменувань на 21 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТСЬКОГО ГУМАНІЗМУ 

 

Проблематика гуманізму є багатогранною та багатоаспектною. 

Пройшовши довгий історичний шлях розвитку та формування й увібравши в 

себе величезне різноманіття концепцій та принципів, в яких значна увага 

приділяється проблемі буття людини, її місця та положення у світі, гуманізм 

продовжує розширювати межі своєї функціональності, вбираючи в себе нові 

гуманістичні ідеї, які в результаті приводять до виникнення нових напрямків. 

Однак серед розмаїття наукових праці відсутні роботи присвячені соціально-

антропологічному дослідженню світського гуманізму. Тому й необхідно 

звернутись до наукових праць, які присвячені теоретико-методологічному 

аналізу гуманістичних традицій, дослідження яких допоможуть розкрити 

тематику предмету нашого дослідження.  

Насамперед зауважимо, що в нашому дослідженні ми, в основному, 

звертаємось до сучасної гуманістичної традиції, точніше до світського 

(секулярного) гуманізму, яскравими представниками якого є Пол Куртц, Сьорж 

Московичі та Ентоні Флю. На нашу думку, саме даний вид гуманізму та його 

прихильники, які якнайкраще тлумачать природу сучасної людини, 

намагаються пояснити природу її походження, а також ті зміни, які 

відбуваються в суспільстві, вказують вихід із складних ситуацій та пропонують 

шлях, йдучи яким, людство зможе покращити власне життя. 

 

1.1. Методологічна основа дослідження сучасного світського гуманізму 

Для кращого розуміння предметного поля дослідження, необхідно 

звернутись до основ виникнення гуманізму, які почали закладатись ще в 

Стародавньому світі: Індія, Китай, Греція та Рим. Яскравим представником 

гуманістичної традиції Давнього світу був китайський філософ та мудрець 

Конфуцій, який виклав свої думки в праці «Лунь-юй» («Бесіди та промови»). 
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Головна ідея Конфуція полягала в тому, що кожна людина повинна виховувати 

в собі благородного мужа та громадянина, який буде з повагою відноситись до 

батьків та інших людей; правитель зможе вірно та з розсудливо керувати 

державою, створюючи гармонійне життя громадянам. Відомий вислів 

Конфуція: «не роби людині того, що не бажаєш собі», говорить про те, що все 

залежить від людини, тобто, вона сама зможе виховати в собі благородного 

мужа, порядну людину та побудувати власну долю. 

До гуманістичної конфуціанської традиції належать: Мен Ке, Сюнь- 

Куань, Мо-Цзи (Мо Ді). Не менш відомим філософським напрямом в 

давньокитайській культурі є даосизм, засновником якого вважають Лао-цзи та 

його працю «Дао –де-цзин». Думки Лао-цзи, стосовно буття людини, поділяли 

такі мудреці, як – Чжуан Чжоу, Гу Хун. Свої думки вони виклали у працях «Ле-

цзи» та «Тай тін цзин». 

Вагомий внесок у розвиток гуманізму в епоху Античності був зроблений  

Платоном [134], та викладений ним у працях «Апологія Сократа», «Бенкет», 

«Євтифрон», Горгій, «Гіппій Меньший». Платон як і давньокитайські мудреці 

вважав, що в людині головними чеснотами мають бути – сором’язливість, 

мудрість та справедливість, кожна особа має діяти відповідно до власної 

совісті. Наслідуючи свого вчителя Платона, у Аристотеля [7], основи гуманізму 

можна знайти  в працях «Про життя і смерть», «Велика етика», «Категорії», 

«Політика» та ін. Аристотель у власній філософії намагався поєднати духовне 

життя людини з її матеріальними потребами тому, що саме таким чином особа 

здатна дивитись на життя реально та спрямовуватись до Вищого Блага. Буттям 

людини цікавився Марк Туллій Цицерон. Свої думки він виклав у працях «Про 

межі добра та зла», «Леллій чи про дружбу», «Про обов’язки». Таким чином, 

ми бачимо, що античні мислителі цінували в людині, перш за все, мудрість, 

добрі вчинки та помірність в усьому задля покращення власного життя. 

Епоха Середньовіччя надала гуманістичним поглядам більш релігійного 

забарвлення, а саме звернення до християнської традиції. Відомою 

ранньохристиянською працею, авторство якої приписують апостолам, є 
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«Дідахе», праця «Пастир» автором якої є Герми, Іустин Флавій (Мученик) 

праця «Апології» та «Діалог із Трифоном іудеєм». До проблем людини 

звертався середньовічний філософ Оріген. В праці «Про початок» він прагне 

показати, що віру можливо осмислити за допомогою власного розуму, що на 

вищий щабель існування людину підносить розум. «Сила розуму полягає в 

тому, що з його допомогою людина може обговорювати і розпізнавати 

природні потяги, одні і яких може не схвалювати й відхиляти, інші ж 

схвалювати та приймати. За допомогою суду цього розуму людина і може 

керувати власними бажаннями і направляти їх до схвального життя» [131]. 

Оріген пропагував ідею мудрості й запевняв, що тільки розумна людина здатна 

обійти зло, обираючи тільки хороші шляхи для свого існування. Протилежну 

думку відстоював Аврелій Августин. Для нього людина повинна прагнути всім 

своїм єством до Бога, вірити в нього, пізнавати себе і Бога, і в результаті стане 

особистістю. Таку думку Аврелія Августина розділяли Бонавентура та Фома 

Аквінський.  

Філософом, який творив на межі доби Середньовіччя і Відродження був 

Микола Кузанський. Саме в праці «Про вчене не знання» він показує своє 

розуміння, що є людина. «Людська природа, яка піднесена над всіма 

створіннями Бога, і трохи поступається ангелам, поєднує в собі і розумну, і 

чуттєву природу, об’єднує всередині себе все у світі й за це справедливо 

іменується давніми філософами мікрокосмосом, малим світом» [97]. Все в світі 

створено за образом і подобою Божою, а отже Бог рівняється будь-якому 

буттю. Ця рівність буття, зазначає Микола Кузанський, призводить до того, що 

Бог несе в собі людяність,  а тому може бути кожною конкретною річчю. 

«Завдяки такому об’єднанню людина існує у своїй іпостасі, і в цій рівності буде 

Сином Бога, тобто словом, яким все створено – самою рівністю буття, яке 

носить ім’я Сина Божого» [97]. Отже, ми бачимо, що епоха Середньовіччя 

надала гуманістичній традиції релігійного забарвлення, тобто, особа не може 

існувати без Бога, отже Бог повинен існувати в кожній людині. 
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Значний крок у розвитку гуманізму був зроблений в часи доби 

Відродження, представники якої вважали, що людина це прекрасна та чудова 

особа, яка здатна бути особистістю, а тому є вільною. Такі ідеї щодо людської 

природи були втіленими не тільки у філософії, а й у творчості таких 

представників даного періоду, як – Данте Аліг’єрі, Франческа Петрарка, 

Лоренцо Валла, Мішель Монтень та ін. Новий час характеризується значним 

розвитком надбань в науковій і технічній сферах. У цей період у філософії все 

більше привертає до себе увагу здатність людини до раціоналізму, емпірична та 

експериментальна складова її діяльності, чи може людина отримати знання, та 

яка природа людських ідей. Філософію Нового часу представляють Ф. Бекон 

[19], Т. Гоббс [48], Б. Спіноза, Д. Юм [200] та ін. До здобутків гуманістичної 

традиції, нові ідеї привніс англійський натураліст А. Коллінз, виклавши їх у 

працях «Розмисли про вільнодумство» та «Філософське дослідження людської 

свободи та необхідності» [87]. 

Методологічно значимими для даного дослідження є питання, які вирішує 

наука антропологія: що є людина? Цю ж тему у своїй праці «Антропологія з 

прагматичної точки зору», підіймав німецький філософ І. Кант. Досліджуючи 

пізнавальні здатності людини та можливості пізнати себе, І. Канта цікавить 

внутрішній світ людини, її переживання, почуття та навіть душевні хвороби. 

Другу частину зазначеної праці він присвячує більш фізіологічним 

характеристикам людини – її темпераменту, визначенню людського роду, 

характеру статі [81]. Проблеми буття людини досліджував Ф. Ніцше [128] в ідеї 

«надлюдини», французький філософ А. Бергсон [16] та американський вчений 

П. Фейєрабенд [175] також намагаючись пояснити причини пізнавальних 

здібностей людини, звертаючись до теми свідомості, інтелекту та інтуїції. Про 

значення психологічної компоненти в людській природі писали З. Фройд [182], 

К. Юнг [201], А. Маслоу [118]. Так на основі численних прикладів вони 

переконують, що поведінка людини, її свідомі та несвідомі вчинки є 

результатом психологічного механізму людини. Е. Фромм [183] до 

психологічної характеристики додає, що людина є соціальною, саме дана 
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компонента керує поведінкою особи. Тему сенсу життя людини продовжив 

досліджувати відомий психолог В. Франкл. До даної тематики він звернувся 

після того, як у 1942 р. потрапив до концтабору, в якому пробув три роки. Ці 

події надихнули вченого до написання відомої праці «Людина в пошуках 

сенсу» в якій прагнення до пошуку і реалізації людиною сенсу свого життя 

В. Франкл розглядає, як вроджену мотиваційну тенденцію, яка притаманна всім 

людям і є основним рушієм поведінки та розвитку особистості. «Для того, щоб 

жити та активно діяти людина повинна вірити в сенс своїх вчинків» [181]. В. 

Франкл вважає, якщо не відбувається реалізація сенсу то людина потрапляє до 

екзистенціального вакууму, який призводить до неврозів. Досягти власних 

сенсів кожній людині допоможуть цінності творчості, точніше праця та любов. 

Отже, для гармонійного існування людини та для того, щоб вона не впадала в 

депресію, необхідно мати власний сенс життя до якого слід прагнути [181]. 

Звернемося до сучасних релігійних філософів, які досліджували 

гуманістичні ідеї. Так французький антрополог і католицький теолог П. Тейяр 

де Шарден у праці «Феномен людини» [167], намагався пояснити та показати 

ким стає людина і чого вона потребує. Так для мислителя людина це центр 

світу, вершина еволюції. Натомість, на думку не менш відомого дослідника 

антропології – М. Шелера [214], людина являється багатофункціональною та 

багатогранною особою, природу якої необхідно переосмислити. Цим повинна 

займатись філософська антропологія. До послідовників ідей М. Шелера 

відносять: А. Гелена, Г. Плеснера, Е. Ротгакер, М. Ландман та ін. 

На початку ХХ ст. виникає нова течія в філософії – екзистенціалізм, який 

також досліджує проблеми людини та її місце у світі, проблеми духовної 

витримки і т.п. Втім, центральна тема досліджень екзистенціалістів – це те, як 

людина усвідомлює власну смертність і недосконалість. До представників 

даного напряму філософії належать: С. К’єргегор, М. Гайдегер, К. Ясперс, Ж.-

П. Сартр, А. Камю, Х. Ортега-і-Гассет та ін. [26]. 

Отже, з проаналізованих джерел стає зрозуміло, що світова гуманістична 

традиція увібрала в себе значну кількість поглядів на людину та її діяльність, 
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розуміючи її як розумну, психологічно і соціально активну особу, яка може 

мати власну мету, яку прагне реалізувати на практиці. Звичайно, ці та інші 

питання не оминули увагою й українські вчені, підіймаючи їх у своїх 

дослідженнях. 

Слід зазначити, що проблема гуманізму в Україні набуває своєї 

актуальності в кінці ХХ на початку ХХІ ст. Гуманізм став предметом роздумів 

вітчизняних вчених, які досліджували проблеми його трансформації в 

сучасному суспільстві та філософські засади. Серед таких вчених можна 

назвати – Є. Андроса, О. Бойченка, М. Булатова, В. Горського, Е. Давиденко, 

Р. Додонова, В. Загороднюка, В. Зуєва, В. Кременя, В. Литвинова, Т. Лютого, 

В. Ляха, А. Макарову, В. Пазенка, К. Райду, І. Родигіну, О. Соболь, 

О. Трубнікову, Н. Хамітова, О. Холох,  О. Яроша та ін. Проблеми гуманізму та 

освіти були предметом дослідження українських вчених – В. Андрущенка, 

Л. Губерського, Р. Бєланової, В. Бітаєва, В. Зінька, О. Кубальського, 

М. Михальченка, О. Огірка та ін. Для нас методологічно значимою є праця 

вітчизняних вчених «Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи», в якій 

автори зазначали, для того щоб сучасний гуманізм встановився у майбутньому 

в суспільстві, викладати гуманістичні принципи необхідно ще зі школи. Кожна 

людина повинна з дитинства виховуватись в дусі гуманізму, що згодом 

призведе до самоорганізації суспільства, в якому люди зможуть співіснувати у 

злагоді та мирі. Жити в гармонійному соціумі, кожній особі допоможе 

використання мови, яка приведе до консенсусу та згоди в будь-якій суперечці 

чи конфліктній ситуації. Таким чином була розвинена проблематика свободи та 

прав людини, де свобода має бути у кожної людини. Втім, свобода людини це 

не тільки відповідальність кожної особи за власну долю та життя, а також 

відповідальність за події і проблеми, які відбуваються в усьому світі [59].  

В сучасному українському суспільстві з середини ХХ ст. все більше 

набуває поширення таке явище як дегуманізація, розповсюдження якої 

зумовили здобутки індустріального суспільства, в якому основна увага 

зосереджувалась, переважно, на масовому виробництві. В результаті відбулась 
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втрата гуманістичних цінностей та моральних принципів, які відходять на 

задній план і починає домінувати сугубо практична діяльність. Саме 

дегуманізація призводить до того, що кожна людина починає турбуватись сама 

за себе, незважає на партнерство, повагу до інших, нівелюються особистісні 

відносини і на зміну їм приходять ділові стосунки. Такі процеси негативно 

впливають на свідомість людини на її розуміння свого місця в суспільстві та 

світі. Спостерігається втрата моральних ідеалів, духовних цінностей, повага до 

іншої людини, знецінюється життя, відбувається зникнення самосвідомості та 

духовного розвитку особистості. Наразі Е. Давиденко у статті «Криза 

гуманістичної парадигми сучасного суспільства» зазначає, що «образ людини 

ХХІ століття також складний і суперечливий, як і сама епоха. Провідними 

принципами в її відображенні стають розчарованість, дисгармонічність, 

занедбаність і відчуження, які свідчать про поступове руйнування 

гуманістичної традиції» [61, с. 15]. Таким чином стає зрозуміло, що у світлі 

українських реалій назріла необхідність дослідження сучасного гуманізму. 

Поряд з працями, які стосуються теми гуманізму, буття людини 

розглядається в ряді документів, в яких права людини носять обумовлений 

характер на життя, свободу, безпеку, власність, супротив насиллю та ін. Такі 

процеси спричинили виникнення перших документів у яких проголошувались 

права людини (Вірджинська декларація 1776 р., Французька декларація прав 

людини та громадянина 1789 р.; Всезагальна декларація прав людини 1948 р.; 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. та ін.). На 

даний момент існує близько 50 міжнародних документів, за допомогою яких 

проголошуються та регулюються права людини [144].  

На нашу думку, досить плідно і виважено, з наукового погляду, дані ідеї та 

проблеми були представлені в концепціях сучасних західноєвропейських 

мислителів – Пола Куртца, Сьоржа Московичі та Ентоні Флю. Тому недивно, 

що до творчого надбання даних вчених зверталось багато дослідників. Так, 

доктор філософії Утрехтського університету (Нідерланди) та віце-президент 

голландської Організації вільнодумців і співробітник  Центра досліджень для 
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країн Бенилюкса – Ван ден Берг Флоріс у статті «Філософія гуманізму Пола 

Кутрца» [180] (яка в свою чергу є рецензією на працю П. Куртца 

«Мультисекуляризм: нова програма дій») зазначає, що П. Куртц, висловлюючи 

загальний сенс гуманізму, часто використовує слово «новий» тому, що 

намагається застосувати та адаптувати цей феномен до сучасного світу, який 

дуже швидко розвивається. Як зазначав В. Флоріс, гуманізм, як і релігія є 

творінням людства. Всі гуманістичні книжки можна поділити на: описові, такі 

що критикують гуманізм та такі, що досліджують гуманізм. Всі праці 

П. Куртца, вважає Ф. Флоріс, можна віднести саме до третьої категорії 

(описові). Наразі його «Мультисекуляризм» – це свого роду зібрання 

філософських ессе, в яких, створюючи гуманістичну філософію, П. Куртц 

гуманізує саму філософію. На думку В. Флоріса «П. Куртц вважає, що 

секуляризм, гуманізм, натуралізм, скептицизм, прагматизм, раціоналізм, атеїзм 

можуть утворювати внутрішній погоджений комплекс ідей» [180]. З такими 

поглядами вченого В. Флоріс погоджується й вважає П. Куртца «творцем 

широкої світоглядної панорами, яка вміщує у собі й світську альтернативу 

релігії, і світську філософію, і надихаючу філософію життя» [180]. 

Проблеми, які ставив перед собою П. Куртц, а також ідеї, які він висував 

сьогодні продовжують досліджуватись та викладатись в науковій літературі, 

яка присвячена методологічним проблемам філософсько-гуманістичної думки. 

Наразі ідеї скептицизму вченого проаналізувала сучасна російська дослідниця 

О. Погодіна. В статтях «Межі скептицизму» та «Концепція нового скептицизму 

в філософії Пола Куртца», де розглянула три форми скептицизму, виділені 

вченим. Окрім цього О. Погодіна у дисертаційному дослідження «Філософія 

Пола Куртца» дослідила процес формування і розвиток його філософських 

поглядів в контексті американського прагматизму та натуралізму; розкрила 

зміст ідеї інтегрально-космічного світогляду, до створення якого прагнув 

вчений; зробила загальний аналіз принципу кадукції та ідеї поєднання 

різнорівневих знань для отримання інтегральної наукової картини світу; 

виявила особливості епістемології П. Куртца [137].    
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Також до творчості П. Куртца та його наукового спадку зверталась сучасна 

російська дослідниця Г. Кудішина, яка в монографії «Гуманізм – феномен 

сучасної культури» зробила системний аналіз феномену гуманізму, провела 

порівняльний аналіз гуманістичних ідей російських та зарубіжних філософів-

гуманістів, поряд з якими були розглянуті й погляди П. Куртц [96]. Окрім 

зазначених праць всебічний аналіз гуманістичних ідей П. Куртца був зроблений 

російськими вченими І. Борзенком, В. Кувакіним та О. Кругловим у 

фундаментальній праці, присвяченій світському гуманізму – «Основи 

сучасного гуманізму» [30].  

Паралельно з дослідженням гуманізму відбувається вивчення людини, її 

свідомості та психологічної поведінки. Наразі у науково-дослідній літературі 

значна кількість робіт присвячується розумінню сутності таких понять, як 

«маса», «натовп», «влада» та «володар». Важливо зазначити, що проблема 

осмислення феномену мас гостро постала на початку ХХ ст., завдяки подіям, 

які відбулись в даний період – це Перша світова війна, Жовтнева революція, та 

хвиля революцій, які відбулись у Європі. Але цікавість до масовості 

суспільства почала проявлятися ще в ХІХ ст. Так Ф. Ніцше помітив, що вже 

тоді маси почали переважати в суспільстві. Тому вся його філософія пронизана 

темою волі до влади [128].  

Зазначимо ще одну досить важливу особливість у дослідженні феномену 

мас де виокремлюються чотири підходи, які визначають, що являє собою маса. 

Насамперед, це представлена Г. Лебоном [106], Х. Ортегі-і-Гасетом [132], 

Г. Тардом [166] елітарна концепція. За визначенням вчених маса – це 

«прийдешній хам», «свиняче багатоманіття», натовп. Об’єднуючим у цих видах 

є те, що вони утворюють анархію, хаос, масовий безлад, диктатуру та 

«повстання мас». Антитоталітарну концепцію представили – Х. Арендт [8; 9], 

Ж. Бодрійяр [25], Е. Ледерер, які вважали, що маса це аморфне утворення, 

мовчазна більшість, яка загіпнотизована інформацією, вона має великі емоції, 

якими потрібно керувати. Саме керуванням цими емоціями і займається еліта, 

яка маніпулює настроями маси на всіх рівнях їх життя. На цій основі виникає 
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фашизм, сюди ж вноситься і соціалізм. Ліберальна концепція була представлена 

в творчості Р. Міллса та Д. Рісмена. «Маса – це пасивне багатоманіття 

напівосвічених людей, які об’єднанні  спільними інтересами в «поодинокий» 

натовп, яким керує, так звана, суспільна «машинерія» [121]; саме цією 

«машинерією» є бюрократичний апарат. Представники демократичної 

концепції – Д. Белл [20], С. Ліпсет [109], Е. Шилз [216], які  пов’язували 

розвиток маси з «піднесенням», тобто наближення до еліти. Цьому процесу 

сприяє виникнення в суспільстві середнього класу, який згодом стане 

пануючим, а суспільна масова думка стане засобом для завоювання та 

утримання влади.  

Звертаючись до осмислення системного підходу в творчому доробку 

С. Московичі, та розуміння вченим зазначених вище питань, слід зазначити, що 

до кола його інтересів входило й дослідження масової свідомості. Відомо, що 

більшість вчених, як правило, обмежуються лише декларативним судженням в 

питаннях маси та масової свідомості. Натомість екзистенційний філософ 

Мартін Бубер так само, як і С. Московичі вважав, що людина коли потрапляє до 

маси втрачає свою індивідуальність, своє «Я» і поступово розчиняється в 

суспільстві. Наразі М. Бубер у праці «Проблема людини» визначив потрійне 

життєве відношення людини – це «його відношення до світу та речам, його 

відношення до людей, тобто до окремої людини й людської більшості та його 

відношення до тієї таємниці буття, яка хоча і просвічується у вищеназваних 

відношеннях, але безкінечно перевершує їх, – до таємниці, яку філософ називає 

абсолютом, а віруючий – Богом; той хто заперечує  ці обидва визначення, все 

рівно не може виключити її зі своєї побутової ситуації» [31, с. 209]. Також 

вчений вважав, що у філософській науці про людину закладена основа за 

допомогою якої можна рухатись до оновленого розуміння особистості та до 

оновленого розуміння спільності. І головним предметом у такій науці буде не 

індивідуум і колектив, а «людина з людиною» [31, с. 231]. Зазначимо ще одну 

досить важливу для даного дослідження думку М. Бубера стосовно того, що 

антропологічна проблема досягла своєї зрілості й визнаності, стає предметом 
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обговорення, в якому досить чітко проявляється цікавість до проблематики 

людського буття. До цього приводять два фактори, в одному з яких переважає 

соціологічна природа. Тут М. Бубер має на увазі прогресивний розпад 

колишніх органічних форм людського спільного життя (сім’я, ремісницькі 

союзи, сільська і міста общини і т.п.). Але часто старі органічні форми, 

зберігаючи свою зовнішність, поступово руйнуються зсередини. Тоді, як нові 

спільні форми та зароджені людством взаємозв’язки (клуби, профспілки, партії 

і т.п.) часто розпалюють колективні пристрасті, які заповнюють людське життя, 

але не дають минулого відчуття стабільності. «Загострене відчуття самотності 

залишається та пригнічується піклуванням, але як тільки людина відривається 

від метушні, та входить у своє звичне лоно справжнього життя, вона відразу 

пізнає всю глибину цієї самотності, а ставши обличчям до корінних питань 

свого буття, зазнає всю глибину людської проблематики» [31, с. 192].  

Звертаючись до осмислення такого феномену як лідерство, вождь та 

керівник влади, необхідно зазначити, що цю тему протягом століть вивчало 

багато дослідників. Ще за часів Геродота та Плутарха писались біографії 

відомих можновладців та стратегів. У вченнях Платона, Конфуція та Лао-Цзи 

правителі замальовувались як приклад філософських моделей лідерства. 

Однією з найвідоміших праць, присвячених проблемі лідера є «Державець» 

(1513) Ніколо Маккіавелі, яка була опублікована вже після смерті автора. Саме 

в цій роботі вчений, відповідно до тогочасних історичних подій, змальовує 

образ державця, який володіє тільки позитивними якостями і надає поради, 

якими повинні бути реальні правителі. Н. Макіавеллі вибудовує продуманий, 

живий та привабливий образ Нового Володаря, застосовуючи такі поняття, як 

щедрість і бережливість, жорстокість і милосердя, любов і ненависть. Він 

досить детально розглядає відношення між володарем та народом. «Необхідно 

розуміти, що володар, особливо новий, не може виконувати все те за що людей 

вважають хорошими, адже заради збереження держави він часто буває 

змушений йти проти свого слова, проти милосердя, добра і благочестя» [117].  
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 З ХІХ ст. спостерігається зростання інтересу до теми лідерства серед 

психологів, соціологів і філософів, які досліджують не тільки природу 

лідерства, а й його теорії. Саме в цей період виникає така ідея, як феномен 

надлюдини чи надособистості (Ф. Ніцше, Т. Карлейл). Окрім вже зазначених 

вчених, які цікавились темою лідерства, слід виокремити ряд мислителів, які 

застосовували методологічні підходи у вивченні проблеми вождя. Насамперед, 

мова йде про соціальний підхід, представниками якого були М. Вебер [32], 

Г. Лебон [106], Г. Тард [166] та ін. Наразі Г. Тард зазначає, що вже в самій 

природі лідера закладено, що йому повинні підкоритися, також лідер отримує ті 

якості, які йому навіює саме суспільство. Таким чином, лідер це та людина, яка 

має рушійну силу, що змушує інших до діяльності й тим самим творить 

історію. Г. Тард зазначав, що «наше століття – це ера публіки або публік», а не 

ера натовпу, як вважав Г. Лебон. У цьому контексті слід зазначити, що Г. Лебон 

займався дослідженням психології натовпу, а Г. Тард психологією публіки. 

Саме Г. Тард зазначав, що натовп має природнє походження, адже більше 

підкорюється силам природи. Втім у натовпі менше всього можна побачити 

відбиток раси, ніж це можна спостерігати на публіці. «Тому що в утворенні 

натовпу приймають участь тільки люди зі своїми схожими національними 

рисами, які об’єднують їх в одне ціле, але не власними індивідуальними 

відмінностями, які нейтралізуються при створенні натовпу, а кути 

індивідуальності згладжуються на користь національного типу… Це 

відбувається наперекір індивідуальному впливу вождя…» [166]. Така думка 

Г. Тарда свідчить про те, що не буває натовпу без керівника. На цій основі ми 

робимо висновок, що  Г. Лебон і Г. Тард єдині тільки у проблематиці, яку  

досліджували, але досить різняться у підходах до цієї теми. Втім на відміну від 

своїх попередників Г. Лебона і Г. Тарда, С. Московичі запроваджує системний 

підхід, основуючись на їхніх ідеях, він пропонує багато нового та істотного до 

розробки маси, натовпу та володаря, використавши при цьому історичне 

минуле та теперішнє.  
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Звернемось до інших визначень лідерства. Так М. Вебером [32] вважав, що 

характеристиками лідера є бажання, самовіддача, відповідальність. Саме 

М. Вебер вперше використав у соціальному сенсі поняття «харизматичний 

лідер», зазначаючи, що така людина є героєм, яка віддана своїй справі. Дещо 

інший, психологічний підхід при характеристиці лідера був запропонований 

З. Фройдом [182]. Саме цю сторону творчості вченого ми проаналізували в 

нашому дисертаційному дослідженні. Слід зазначити, що психологічні та 

соціальні сторони феномену лідерства та його вплив на маси досліджував і 

С. Московичі, долучаючись до запропонованого З. Фройдом підходу, в якому 

зазначалось, що утворена маса потребує такого лідера, в якому вона зможе 

побачити образ авторитетного батька сім’ї. 

Також з психологічної точки зору досліджували владу і лідера видатні 

вчені ХХ ст. – психолог К. Юнг, соціальний психолог і філософ Е. Фромм, 

німецький філософ Т. Адорно [3] та багато ін. Наразі К. Юнг у праці 

«Діагностуючи диктаторів» [201] заперечував ідеї стосовно того, що 

особистість визначається досвідом, навчанням та впливом зовнішнього 

середовища. Він вважав, що кожен індивід з’являється на світ вже «цілісною 

особистістю», а навколишнє середовище тільки допомагає їй стати такою 

особистістю. Таким чином, це свідчить про те, що К. Юнг відмовляється від 

психоаналізу. У цьому зв’язку слід відмітити, що Е. Фромм вводить поняття 

авторитарної особистості, яка характеризується конкретним психологічним 

типом, що володіє такими рисами, як раціональність, консерватизм, 

агресивність, жага до влади. За допомогою цього визначення він намагався 

пояснити витоки нацизму, який виник задовго до появи фашизму. Е. Фромм 

вважав, що у свідомості авторитарної особи відсутні поняття рівності, для неї 

світ складається із людей, які мають силу і владу, тобто поділяються на вищих і 

нижчих [183; 184]. Т. Адорно у праці «Дослідження авторитарної особи» [3] 

розглядаэ термін «авторитарна особа», базуючись на поглядах З. Фройда про 

роль ранньої соціалізації. Вчений вважав, що досить суворе виховання дитини, 

пригнічення в ній почуття образи та агресії по відношенню до батьків 
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приводить до виникнення тенденцій їх ідеалізації. Цей феномен був покладений 

Т. Адорно в основу пояснення поведінки по відношенню до національних 

меншин [3]. 

Більшість наукових дослідників у вивченні теми лідерства основуються на 

аналізі поведінки лідера, а не на оцінці його якостей. Серед представників 

такого напряму були – Р. Блейк, Р. Лайкерт і Дж. Моутон. Ще однією з 

концепцій вивчення лідера, яка базувалась на тому, що його природа залежить 

від ситуації в яку входить маса, дотримувались Р. Бейлі, Т. Ньюколе та А. Хейр. 

Зазначимо, що свого апогею тема лідерства досягла в ХХ ст. Значний внесок у 

дослідження цього феномену був представлений у працях К. Джіба, 

Ф. Грінштайн, Дж. Мак Грегор, Г. Ласуелла, Д. Пейджа, Р. Такер, Е. Фідлер та 

ін., які також присвятили свої дослідження інституту лідерства. Слід зазначити, 

що в 70-х рр. ХХ ст. виникає ряд концепцій тлумачення теми лідерства, серед 

яких розглядався підхід взаємності чи достовірності, який поклали в основу 

своїх досліджень П. Херсі та К. Бланшер. Вони вважали, що людина яка бере на 

себе відповідальність бути вождем повинна мати ще й бажання виконувати 

різну роботу та бути впевненою в собі. На основі даної концепції Дж. Мак 

Грегор Бернс [204] вводить «теорію обміну», в якій зазначає, що існує обмін 

між лідером та його послідовниками, де лідер використовує матеріальні та 

нематеріальні засоби для заохочення мас виконувати роботу. На противагу 

зазначеному С. Московичі висуває власну думку, вважаючи, що маси та лідер 

не мають бути в тісних стосунках, а навпаки вождь повинен відгородити себе 

від натовпу.  

В 90-х рр. ХХ ст. спостерігається активне дослідження філософського 

аспекту в цінностях лідерства. Представниками цього напряму були соціологи 

Т. Кучмарські, К. Ходжкинсон, Г. Фейєрхольм та ін., які зробили порівняльний, 

соціокультурний аналіз ціннісних характеристик лідерства. Також у науковій 

літературі прослідковується моральний аспект лідерства, який інтерпретується 

в цінностях, як найбільш стабільному елементі в системі лідерства. Наразі 

з’являються нові ідеї, починають вибудовуватися оновлені відношення між 
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лідером та його народом, виникають міжособистісні взаємовідносини, 

визначаються цілі кожної людини, можливість реалізації здібностей всіх 

послідовників, враховується існування команди однодумців, формується 

культура та зовнішні уявлення. Таким чином ХХ ст. знаменується виникненням 

нових підходів до розуміння лідерства, спостерігається поширення ідей 

взаємовідносин між вождем та масами. Так американський психолог 

Д. Гоулман в праці «Емоційний інтелект. Чому ми можемо знати більше ніж 

IQ» вводить теорію «емоційного інтелекту», в якій висловлює думку, що 

людина повинна вміти керувати своїми емоціями та удосконалювати свої 

навички, вміти розпізнавати емоційний стан оточуючих людей, бути доброю та 

вміти встановлювати психологічно-соціальний контакт [50].  

Серед сучасних західних дослідників лідерства можна виокремити 

Д. Бредфорда, А. Коена, К. Кешмана, Н. Тічи, Р. Фішера, А. Шарпа та ін., які 

вважали, що масою повинен керувати один лідер, адже натовпом може 

керувати будь-хто, адже в кожній  людині живе свій «внутрішній лідер». Вони 

запроваджують наступні теорії у вивченні лідерства: теорія «двигуна лідерства» 

(Н. Тічи), в якій досліджувались питання довгострокового лідерства; концепція 

об’єднуючого лідерства (Дж. Ліпман-Блюмен); теорія розподіленого лідерства 

(Д. Бредфорд, А. Коен), в якій розглядався процес «естафетної» передачі 

лідерства від одного члена групи до іншого; теорія внутрішнього 

стимулювання лідерства (К. Кешман) шляхом удосконалення його 

самопізнання, міжособистісних відносин, буття та вміння діяти. 

Вищенаведені проблеми та тематика людини маси і людини-вождя стали 

предметом аналізу та переосмислення у творчості С. Московичі, який також 

вивчав ці ідеї. Втім звернемось до сучасних вчених, які досліджували людину-

маси, людину-вождя. Так О. Чиркова простежує розвиток такого наукового 

напряму, як «психологія натовпу» та пояснює феномен стадної поведінки [194]. 

Тематику людини-вождя висвітлив у праці «Керування і лідерство: 

порівняльний аналіз теорій лідерства» В. Мирзоян, який проаналізував основні 

теорії лідерства: теорію «великих особистостей»; теорію особистісних рис»; 
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«ситуаційну» теорію; теорію «випадку»; «поведінкову» теорію; 

«партисипативну» теорію. Також він виокремлює «трансформаційну» та 

новітні теорії лідерства: «сумісного» або «роздільного» лідерства; теорії 

«обслуговуючого» лідерства; теорії «звільняючогося» лідерства [122]. 

Повертаючись до питання стосовно психологічного та соціального стану 

людини в масі, діяльності маси та психологічного впливу вождя на людей у 

творчості С. Московичі, необхідно відмітити, що цю ж тематику досліджували 

сучасні вчені О. Донцов та Т. Емельянова, виклавши свої ідеї в статті 

«Концепція соціальних уявлень в сучасній французькій психології», 

основуючись на поглядах французьких науковців, серед яких був і 

С. Московичі. Вони дослідили та вказали джерела соціальних явищ і висловили 

думку, що першовідкривачем психоаналізу французького суспільства можна 

вважати С. Московичі, який зазначав, що «вивчення соціальних уявлень дає 

важливий матеріал для розуміння соціально-психологічних рис соціальної 

спільноти: виражаючи відношення групи до соціально значимого об’єкта, 

колективне уявлення» [68, с. 148]. Проте ідеї С. Московичі розглядались не 

тільки з психологічної та соціальної точок зору, а й з політологічної. Так 

сучасна дослідниця Н. Волвенко у статті «Феномен мас і процеси масовизації 

суспільства» розглянула витоки ідеї феномену мас, та детермінанти її появи у 

політологічному контексті, намагаючись показати сутність і суперечливий 

характер феномену мас у суспільно-політичному контексті основуючи на ідеях 

вчених, серед яких  був і С. Московичі [34].  

 Підняті вище проблеми тісно переплітаються із досить важливою темою, 

яка підіймається у нашому дисертаційному дослідженні – це природи людини, 

отримання людиною знання, феномен прав і свобод людини, яку ми будемо 

досліджувати у філософсько-антропологічному аспекті. Слід зазначити, що 

проблема знання в усі часи хвилювала людей. Ще в період Античності відчуття 

людини протиставлялись її розуму й вважалось, що відчуття не дають 

істинного знання, а завдяки ним отримуються лише думки, а справжнє знання 

людина може отримати завдяки своєму розуму. Істинне знання міститься в 



26 

 

нашій безсмертній душі і є в її спогадах (Платон). Знання має три риси: 

доказовість, всезагальність та необхідність і здатність до пояснення. Пізнання 

повинно відходити від відчуттів та переходити до абстрактних понять, а 

наукове знання має бути необхідним, логічно доказовим, всезагальним і 

достовірним (Аристотель). У період Середньовіччя існувала протидія між 

вірою та розумом. Фізичні факти існують завдяки вірі, але це визнання повинно 

було базуватися на практичній діяльності. Основою пізнання є істина, цією 

вічною та незмінною істиною є Бог. Будова знання ототожнювалась з Трійцею: 

Отець – об’єкт пізнання, Син – акт пізнання, Дух – діяльність волі, яка скеровує 

пізнання на об’єкт пізнання (Августи Аврелій). Більшість вчених ХІІІ ст. 

будували своє вчення на основі філософії Аристотеля (Альберт, Фома 

Аквінський, Дунс Скот та ін.). Епоха Відродження ознаменувала розвиток всіх 

областей людської діяльності – в техніці, медицині, науці та культурі. 

Відбулися нові географічні відкриття, простежується перегляд поглядів у 

мистецтві та філософії. У вченні про вчене незнання визначалось, що будь-яке 

знання несе в собі деяке незнання і тому процес пізнання поступово наближає 

нас до недосяжного абсолюту, тобто Бога, який залишається недосяжним 

(М. Кузанський). Згодом, почала домінувати думка, що людина повинна завжди 

вдосконалювати своє мислення, пізнаючи закономірність природи 

(М. Монтень, Дж. Бруно). Взагалі філософи епохи Відродження з роками 

почали відходи від ідеї, що головним для людини є Бог, а навпаки намагалися 

довести, що сама людина повинна бути для себе головною і йти до нових 

відкриттів за допомогою власного розуму.  

У період Нового часу ХVII-XVIII ст. відбувається наукова революція у 

визначенні проблеми знання. Цей період поділився на прихильників 

раціоналізму, які вважали, що все знання починається із «вроджених ідей», які 

знаходяться в розумі (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Ляйбніц, Н. Мальбранш), та 

емпіристів, які вважали, що знання бере свій початок із чуттєвого досвіду 

(Дж. Берклі, Д. Локк, Д. Юм). Рішучий відхід від релігійного пізнання природи 

і світу та перехід до наукового й раціонального знання відбувся в епоху 
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Просвітництва. Представники даного періоду наполягали на тому, що знання 

більше не повинно бути властивістю посвячених та особливих людей, а 

навпаки притаманне всім і мати практичну користь (Вольтер, І. Гердер, 

К. Гельвецій, І. Гьоте, Т. Гоббс, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Лессінг, Дж. Локк, 

Ш. Монтеск’є, А. Сміт, Ф. Шиллер, Д. Юм та ін.). Переломним моментом у цей 

період було видання Д. Дідро енциклопедії в 35 томах, в якій були зібрані всі 

знання людства. 

ХХ ст., на відміну від попередніх періодів, знаменується значним 

розвитком наукових галузей. Розпочалось освоєння космосу, винайдення 

елементарних частин, досліджено біосферу та гени та ін. Складаються нові 

відносини між країнами, спостерігається гонитва озброєнь та виникнення нових 

військових блоків, що призвели до нових конфліктів. Світ почав ділитися на 

бідні та багаті країни, що призвело до виникнення певних політичних 

конфліктів між країнами. В мистецтві відбулись кардинальні зміни в бік 

авангарду і виникнення різноманітних незвичних течій. Зміни не оминули і 

філософію, яка значно відійшла від раціоналізму і перейшла до діалогу, 

з’явилась зацікавленість такими проблемами, як – техніка і людина, людина та 

природа, глобальне моделювання та ін. Як результат, виникають нові науки, які 

намагаються вирішити ці проблеми: математична логіка, математична 

лінгвістика, екофілософія, біосферна концепція культури та ін. Філософія ХХ 

ст. намагалась прояснити співвідношення між знанням та розумінням, виникає 

герменевтика, між знанням і оцінкою, це призводить до формування аксіології 

як частини теорії пізнання між знанням та істиною (Л. Вітгенштейн, 

Х. Гадамер, Е. Гуссерль, Ж. Дерріда, Р. Карнап, О. Куайн, К. Поппер, Б. Рассел, 

Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Ю. Хабермас та ін.).  

Загалом, ХХ ст. характеризується значними революційними змінами не 

тільки в суспільстві, але й у філософії. Натхненником однієї з революційних 

ідей у філософії був Т. Кун, який головні свої ідеї виклав у праці «Структура 

наукових революцій». Слід зазначити, що в полі дослідження Т. Куна була  

наукова парадигма, яка визначається, як «сукупність наукових досягнень, які 
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визнаються всією науковою спільнотою в певний період часу» [98]. Натомість, 

він зазначав, що бувають наукові періоди, коли виникають сумніви в істинності 

парадигми, тоді виникає криза в науці й вона перестає функціонувати. Втім, 

Т. Кун запевняє, що вихід із цієї ситуації є – це виникнення нової парадигми, 

яка пропонує нові шляхи розв’язання проблем і може пояснити незрозумілі 

факти, тим сами залучає на свій бік все більшу кількість вчених. Таким чином 

наукова спільнота починає знову функціонувати. Це явище Т. Кун називає 

«науковою революцією» [98].  Втім, на відміну від Т. Куна, в даному 

дослідження світський гуманізм був розкритий як науково-світоглядна 

парадигма, яка синтезує різні точки зору, що містять основні його сутнісні 

компоненти – теоретико-практичну, людську свободу, етику майбутнього та 

наукову картину світу, природу людського та істинного знання. 

До дослідників даної тематики належить і Е. Флю. Наразі в праці 

«Атеїстичний гуманізм» [209] він намагається визначити природу та джерела 

знання, запроваджує системний підхід до вивчення тематики свобод і прав 

людини, який полягав у тому, що свобода міститься в самій людині, а поважне 

ставлення до неї залежить від самого індивіда. 

Слід зазначити, що при виборі предмету даного дослідження ми 

керувались тим, що саме творчість П. Куртца, С. Московичі і Е. Флю, їх 

принципи та погляди на людину, її соціальне життя, якнайкраще дають 

зрозуміти чому в сучасному світі етичні та гуманістичні ідеї часто не 

сприймаються та нівелюються. За допомогою наукового доробку цих вчених 

стає зрозумілою гуманістична природа виникнення людських мас, причини 

обмеження прав і свобод людини. Вони дають більш широке уявлення про 

сучасний світський гуманізму, досить детально та чітко визначають природу 

людини та її місце в світі. Об’єднує ці три постаті те, що вони досліджували й 

розробляли тему критичного інтелекту та здорового глузду людини. Також 

спільність їхніх ідей полягає в тому, що вони викривають негативний вплив 

засобів масової інформації, які здатні не тільки змінювати світогляд людини, 

але й впливати на її свідомість. Вчені відстоювали права людини на власну 
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свободу, зазначаючи, що для того щоб уникнути негативного впливу слід 

мислити самостійно, дотримуватись моральних та етичних законів, виховувати 

в собі риси порядної та розумної людини. 

Таким чином, після проведеного аналізу можна стверджувати, що своїми 

гуманістичними ідеями П. Куртц, С. Московичі та Е. Флю намагались донести 

свої думки до людей, зробити їх дієвими та придатними для використання, які 

сприяли б змінам життя на краще, чого так потребує сучасний світ. Тому ми 

поставили перед собою завдання проаналізувати, дослідити та висвітлити ідеї 

цих вчених і показати їх значущість для сучасного суспільства.  

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду основних концепцій та 

ідей П. Куртца, С. Московичі та Е. Флю, ми проаналізуємо, що таке гуманізм, 

природу його походження та основні історичні періоди розвитку, а також, в 

авторській інтерпретації, дамо визначення світського гуманізму. 

 

1.2. Гуманізм: еволюція світогляду, філософії і практики 

Гуманізм як духовно-культурне явище має тривалу історію свого 

становлення та розвитку. Так, зачатки гуманістичних ідей можна знайти у 

творчості мислителів Стародавньої Індії, Єгипту, Китаю, Греції, Риму, де вони 

проявляються у різних формах духовної культури, філософських вченнях, які 

були спрямовані на людину, її духовність. В даному відношенні можна 

стверджувати, що одним з перших ідеї та принципи гуманізму сформулював 

давньокитайський мислитель Конфуцій. У своїх соціально-моральних поглядах 

він виходив з того, що основою взаємин між людьми та управління ними мають 

бути добродійність і доброчестя. Вищим їх проявом є людинолюбство (жень) – 

гуманність, що означає бачити людину, мати любов до людей. Як така, вона 

характеризується шанобливістю, великодушністю, правдивістю, милостивістю, 

сприяючи тому, щоб допомогти іншим досягти того, чого хотів би для себе, 

чого не хочеш для себе не роби іншим. Розвиток суспільства, вдосконалення 

людини Конфуцій пов’язував з розвитком освіти, критерієм яких має бути: 

помічати необхідне у діях і використовувати на практиці отримане знання, де 
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вчитись і не роздумувати – даремна втрата часу, не роздумувати і не вчитись – 

згубно. Головну увагу він звертав на людську особистість, на виховання 

людини в дусі поваги до оточуючого середовища та суспільства, де особистість 

є особистістю не «для себе», а для суспільства, держави, яка має забезпечити 

людині гідні умови існування. 

В європейську соціо-культурну традицію термін «гуманізм» було введено 

Цицероном як ідеал освіти знатних римлян, змістом якої було виховання людей 

через освіту по грецьким зразкам. Сам термін humanitas – людяність, людство 

досить часто Цицероном використовувався у значенні «вища освіта», «духовна 

культура» як обов’язковий для знаті спосіб життя. Пізніше, під впливом 

стоїцизму гуманізм все більше набував значення розумної людської поведінки 

по відношенню до інших людей незалежно від рівня їх освіченості. Заслуга 

Цицерона полягає і втому, що завдяки своїм промовам, риторичним і 

філософських творам він став творцем латинської художньої прози, яка 

водночас знайомила з грецькою філософією не тільки своїх сучасників, але й 

потомків у середньовічні та нові часи, що було високо оцінено як світськими, 

так і християнськими авторами – Лактацієм, Ієронімом, Августином. Більш 

того, на цій основі Боецієм була розроблена культурно-освітня програма studia 

humanitatus з її розподілом наук на trivium (діалектиа, логіка, риторика) та 

qvaolzivium (арифметика, астрономія, геометрія, музика), яка проіснувала до 

кінця XVII ст., знайшовши своє втілення і в Києво-Могилянській академії. 

Оскільки мова зайшла за християнство доводиться визнати, що говорити за 

людинолюбство в часи боротьби католицької церкви та її пап за всесвітнє 

панування не доводиться. Парадоксально, але саме в боротьбі за чистоту 

християнської віри, основаної на любові до ближнього, церква 

продемонструвала небачену жорстокість. Для прикладу можна навести 

наступне. У 1211 р., коли жителі міста Безьє відмовилися видати катарів, які 

були об’явлені єретиками, папський легат Амоті наказав убивати всіх жителів 

міста, а потім Бог розбереться хто чужий, а хто свій. Було вбито п’ятнадцять 

тисяч людей з яких тільки двісті двадцять дві людини були катарами. 
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При всіх зверненнях до проблеми людини формування гуманізму, як 

духовно-культурного утворення починається з гуманізму доби Відродження – 

ренесансного гуманізму, видними представниками якого були Аліг’єрі Данте, 

Франческо Петрарка, Марселій Пуданський, Джованні Бокаччо, Лоренцо Вала, 

Марселіо Фічіно, Піко делла Мірандола, Пьєтро Помпанаці та ін. Зародившись 

в Італії у XIV ст. свого злету він досягає у XV ст., знаходячи широке 

розповсюдження й в інших країнах, де його представниками стали Еразм 

Ротердамський (Голландія), Томас Мор (Англія), французький скептицизм 

Мішеля Монтеня та П’єра Сантеса. Умовою його формування виступило 

зростання ролі і значення міст як культурно-економічних центрів, де носіями 

ідеології Ренесансу стають вищі міські прошарки, міщани, монастирські та 

церковні інтелектуали, які не сприймали середньовічного теократизму та 

схоластичного типу вченності. В боротьбі із середньовічним теократизмом на 

перший план ними виносяться гуманістичні мотиви з переходом від 

теоцентризму до антропоцентризму, де при збереженні божественного головне 

відводиться людському. Презирство до земного єства замінюється визнанням 

творчих здібностей людини, розуму, прагненням до земного щастя, де людина 

має виключне право на те, щоб творити свою особистість, своє існування 

власною волею, вільним і відповідним вибором. Реалізація людяності вбачалася 

ними в освоєнні досягнень культурного багатства минулого, що збуджувало 

інтерес до античної культурної спадщини, оволодіння багатством античної 

філософії. 

Реалізація останнього здійснюється тим, що знову і по-новому 

відкриваються Платон та Аристотель, неоплатоніки, стоїки, епікурейці, 

Цицерон. Зокрема, невпинним збирачем творчої спадщини античності був 

Петрарка. Між іншим, не знаючи грецької мови він освоїм коштом здійснив 

переклад і видання праць Гомера. Марселіо Фічіно переклав на латину всього 

Платона, праці Плотіна, Ямвліха, Порфирія, Прокла, заново переклав 

аеропагітику; Лоренцо Валла оживлює епікуреїзм з поверненням у філософську 

свідомість епохи забутий античний атомізм. Показово, що при всіх 
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різноманітних орієнтаціях філософія минулого представниками ренесансного 

гуманізму розглядається в історичному плані як вільне осмислення з відмовою 

від готових і незмінних істин з наданням права особистості, що є істина. Це 

призводить до концепції двох істин з розмежуванням теології і філософії в 

межах якої ставиться вимога розвитку світської освіти, заперечення 

божественного походження держави, державної і папської влади Марселіном 

Пуданським та Лоренцо Валлою з його спростуванням так званого 

Константинового дару з посиланням на який римська церква обґрунтовувала 

свою владу з претензіями на всесвітнє панування.  

До здобутків гуманізму Ренесансу слід віднести організацію нового типу 

культурно-освітніх закладів, прикладом яких стала Флорентійська академія 

відкрита у 1459 р. за сприянням глави Флорентійської республіки Козімо 

Медічі, шкіл типу «viva moderna» з розширеним викладанням гуманітарного 

кола знань – граматики, поезії, риторики, моральної філософії. Вимога 

ренесансного гуманізму права на досягнення істини особистістю, повернення 

«нехристиянського» Аристотеля П. Помпанацці сприяли підвищення інтересу 

до натурфілософії, розвитку наукового знання здобутками якого стали 

творчість М. Коперника, М. Кузанського, Б. Телезіо, Г. Галілея, Дж. Бруно, що 

готовили перехід до науки і філософії Нового часу. 

Зазвичай, при всіх здобутках гуманізму Ренесансу буде неправильним його 

ідеалізація і не бачити його внутрішніх суперечностей. Зокрема, це 

проявляється в його аристократизмі та елітарності за яких гуманістичні ідеї 

моральності були призначені вищим соціальним колам і станам, які мали 

можливість отримувати освіту орієнтовану на світську науку на освіченість на 

противагу «вченому богослов’ю», що фактично привело поступово до його 

занепаду з наступом католицької реакції у XVI ст. 

Говорячи за розповсюдження ренесансного гуманізму слід вказати на те, 

що його ідеї уже у XV ст. знаходять своє поширення, проявляючись у різних 

формах до початку XVIII ст. Справа у тому, що після руйнівних наслідків 

татаро-монгольської навали ситуація, вірніше соціально-економічне і культурне 
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життя в Україні стабілізується з входженням українських земель, за винятком 

Галичини і Волині, які раніше відійшли до Польщі, до складу Великого 

Литовського Князівства. При цьому, на українських землях зберігаються 

давньоруські форми державності, права, мова, православне релігійне 

сповідання, які засвоюються литовськими князями з одночасовим 

ослов’яненням самих литовців. Ситуація різко змінюється після об’єднання 

Литви і Польщі в єдину державу – Річ Посполиту. Проходить час і в Україні не 

залишається елементів давньоруської державності і права. Економіка, культура 

все підпорядковується польському праву і польському середовищу з 

насильницькою полонізацією та примусовим насадженням католицизму. 

Між тим, не дивлячись на всі потрясіння розвиток України йде по 

висхідній. Колонізація нових земель, розвиток фільварочного господарства 

стимулюють зростання товарно-грошових відносин, звільнення міст від землі 

та перетворення їх в центри економічного та культурного життя. Отримання 

ними Магдебурського права забезпечує їх самоуправління, формування в них 

вищих інтелектуальних та середніх станів (міщани, проповідники, 

письменники, урядовці, службовці магістрату, тощо). Саме вони були 

зацікавлені в розвитку освіти, шкільництва, підвищення їх наукового рівня з 

прилученням до європейського культурно-освітнього поля. Цьому сприяло й те, 

що при відсутності вищих навчальних закладів в Україні українська молодь 

продовжувала своє навчання у польських та європейських університетах, де 

вони  не тільки здобували вищу освіту, але й переймалися передовими 

гуманістичними ідеями, переносячи їх на рідний ґрунт. 

Саме у вказаний спосіб починається розповсюдження раннього 

ренесансного гуманізму започаткованого Юрієм Дрогобичем і продовженого 

Павлом Русином (Павло Кросневський (Русин із Кросна), Лукашем з Нового 

міста. В основі їх діяльності лежало звернення до науки, звеличування сили 

знання та людського розуму, переклад та популяризація праць античних 

мислителів, істориків, видатних державних діячів як зразок для наслідування. В 

дусі гуманізму та античної спадщини ними зверталась увага на реальне земне 
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життя, де людина повинна мати право на свободу совісті та слідувати велінням 

власного розуму. При цьому заперечувалась не тільки зумовленість волею 

Божою і Божим промислом життя людини, але й історичного процесу. Однак, 

слід визнати й те, що ранні українські гуманісти останніх десятиліть XV ст. все 

ж таки залишалися у межах елітарної течії з витонченою інтелектуальністю, 

наднаціональним і віросповідним характером, спрямованим на секуляризацію 

суспільної свідомості світської верхівки тогочасового суспільства. 

На відміну від раннього ренесансного гуманізму XV ст. у XVI – на початку  

XVII ст. гуманізм в Україні набуває нових форм, розвиваючись на більш 

широкій соціальній основі, що пов’язано з посиленням польського наступу та 

його опору з появою нового соціального стану – козацтва. Як такий, він 

спрямовується на пробудження національної самосвідомості, формування 

національного патріотизму. Його носіями стали Станіслав Оріховський-

Роксолан, Йосип Верещинський, Севастян Кленович, Адам Чагровський, 

Симеон Пекалід (Пенкальський), Шимон Шимонович, Іван Домбровський, 

Касіян Сакович та ін. Погляди названих мислителів знайшли достатнє 

висвітлення як у науково-дослідницькій, так і в навчально-освітній літературі. 

Зазначимо, що головною їх заслугою стало переорієнтування філософської 

думки від богопізнання до пізнання людини з визнанням її самоцінності 

(Ст. Оріховський-Роксолан, К. Сакович), а саме головне спрямованості їх 

поглядів на національний патріотизм, національно-етнічну самосвідомість, 

спрямованих на благо свого народу, політичних свобод, справедливості з 

метою усвідомлення себе у світі, вони прагнули утвердити гідність і 

рівноправність українського народу серед інших народів. 

Щоб не повертатися до питання про сутність українського філософського 

гуманізму наведемо погляди сучасного вітчизняного вченого В. Ільїна, який в 

супереч існуючим класифікаціям українського гуманізму визначав три етапи 

його розвитку: «1) з XV ст. до середини XVI ст. – засвоєння та розвиток ідей 

західноєвропейського гуманізму; 2) з другої половини XVI ст. до першої 

половини XVII ст. – становлення принципів сенсуалістично-персоналістської 
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змістовності українського гуманізму; 3) з другої половини XVII ст. до другої 

половини ХІХ ст. – формування та розвиток концепціх екзистенційного 

кордоцентризму як особливої форми вітчизняного філософського 

гуманізму» [72].   

У даному аспекті неможливо оминути увагою постать вітчизняного поета, 

філософа та педагога Григорія Сковороду, в творчості якого прослідковується 

гуманістична та естетична наповненість. Його філософія, це відстоювання 

принципів гуманізму, толерантності, людяності та любові до ближнього. Ці та 

інші переконання українського мислителя гідно продовжили у своїй творчості 

Т. Шевченко, М. Костомаров, І. Франко та ін. 

Занепад ренесансного гуманізму у XVI ст. не означає зникнення його з 

поля зору філософів. Навпаки, суспільні потрясіння викликали вчених 

задуматись над долею людини і людства. Достатньо дієвим етапом у 

встановленні гуманізму стало ХІХ ст., в якому вперше був використаний термін 

«гуманізм», як певний погляд на життя і власну філософію (який сьогодні 

отримав більш широке визначення, про які мова піде вище). З таким 

розумінням сутності гуманізму у ХІХ ст. виступив датський філософ Габріель 

Сибберен у книзі «Про гуманізм» (1858). На початку ХХ ст. британський 

філософ-прагматист Фердінанд Каннінг Скотт Шиллер у працях «Гуманізм» 

(1903) та «Дослідження гуманізму» (1907) [215] назвав свій прагматизм 

«гуманізмом», з якого слідує, що пізнання є продуктом «людської активності», 

яку здатен відтворити тільки «людський елемент» реальності, що залежить 

лише від людських дій [215]. 

Слід зазначити, що на початку ХХ ст. головним кроком для встановлення 

ідей, принципів і поширення гуманізму в суспільстві слугувало виникнення 

гуманістичних спільнот. Наразі такі перші незалежні організації почали 

утворюватись у 1929 р. в США. Серед них – Перше гуманістичне суспільство 

Нью-Йорка, засновником якого був доктор Чарльз Френсіс Поттер та 

Голівудське гуманістичне суспільство засноване преподобним Теодором 

Куртісом Абелем. У 30-х рр. ХХ ст. Чикаго вважався центром американського 
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гуманізму, тут засновується перший гуманістичний журнал, який отримав назву 

«Новий гуманіст». Керували цим виданням – Гарольд Бушман та Едвін 

Х. Уілсон. Саме завдяки цьому виданню була підготовлена основа для 

створення Першого Гуманістичного маніфесту (1933 р.) [56]. 

Гуманістичні ідеї в 30-40-х рр. минулого століття починають активно 

поширюватись і в інших країнах, таких як Голландія, в якій утворюється 

організація під назвою «Гуманітас», яка займалась пропагуванням проведення 

соціальної роботи серед людей, які не належать до церкви. Згодом ця 

організація перетворюється у сформований Гуманістичний союз, яскравим 

представником якого стає професор філософії в Утрехті, а згодом перший 

представник Міжнародного гуманістичного та етичного союзу – Яаап П. ван 

Прааг.  

У Німеччині гуманізм активно починає поширюватись у кінці 80-х рр. 

ХІХ ст. у таких містах, як Нижня Саксонія, Бремен та Гамбург. Втім, задовго до 

цього, ще в 20-х роках почали виникати так звані рухи нерелігійних спільнот: 

Союз нецерковних спільнот Німеччини (1859), Німецький союз вільнодумців 

(1881) та Німецький монотеїстичний союз (1906), члени яких об’єднувались 

воєдино та створювали «світські школи» в яких не викладався «закон Божий».  

На початку 50-х років ХХ ст. відбувається міжнародне поширення 

гуманізму. Наразі у 1952 р. в Амстердамі засновується сім національних 

етичних і гуманістичних організацій: Голландська гуманістична ліга, 

Бельгійська гуманістична ліга, Австрійська етична спільнота, Британський 

етичний союз, Американський етичний союз, Американська гуманістична 

асоціація та Індійський радикальний гуманістичний рух та Міжнародний 

етичний і гуманістичний союз. Даний союз співпрацює з такими організаціями, 

як ООН, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ, які обговорюють питання навколишнього 

середовища, економіки, соціальних та культурних прав.  

Що стосується світського гуманізму, то поширення та чітке встановлення 

меж його діяльності та функціонування відбувається після Другої світової 

війни, коли гостро постало питання становлення ідей демократії, 
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громадянських свобод, законності та правопорядку поряд з розвитком знання, 

культури й техніки. Саме тоді й починають утворюватись організації, які 

цікавились даним видом гуманізму. Вони інтенсивно друкуються і випускають 

книги та журнали, які пропагують світський гуманізм. Так найголовнішим 

видавництвом світського гуманізму являється «Прометеус букс», яке 

знаходиться в передмісті Буффало м. Амхерст (США, штат Нью-Йорк), 

засновником якого став відомий світський гуманіст – Пол Куртц. У 1980 р. 

створюється міжнародна організація – Рада по демократичному і світському 

гуманізму, яка у 1996 р. отримує назву Рада по світському гуманізму і видає 

журнал «Вільне дослідження» та «Філо: журнал спільнота гуманістичних 

філософів». Також на базі цієї організації було створено в 1983 р. Міжнародну 

академію гуманізму, до керівництва якої входили – Пол Куртц (президент), 

Верн Буллох, Ентоні Флю, Джеральд Ларю і Жан-Клод Пекер. Згодом до неї 

увійшли: філософ Ісайя Берлін, правозахисник Олена Боннер, фізик і філософ 

науки Маріо Бунге, біолог Френсіс Крік, семіотик Умберто Еко, філософ Юрген 

Ґабермас, фізик Сергій Капіца та ін. 

У 1995 р. в Амхерсті будується спеціальний дослідницький центр Ради по 

світському гуманізму та Комітет по розслідуванню заяв про паранормальні 

явища. Окрім цього в 1988 р. на Всесвітньо гуманістичному конгресі в Буффало 

приймається програмний документ світського гуманізму під назвою 

«Декларація взаємної залежності» [54]. Його метою було доповнення 

Всезагальної декларації прав людини, прийнятої ООН у 1948 р. 

До західних теоретиків світського гуманізму, які розробляли цю проблему 

належать: Тімоті Дж. Медіган, Томас Флінн, Г. Джеймас Беркс, Джон 

Ксантопулос (США), Норман Бекрак і Джеймс Херрік (Великобританія), Роберт 

Тільман (Голландія), Леві Фрагелл та Фіннгейр Хьорс (Норвегія), Вільям Кук 

(Нова Зеландія) та багато інших. 

З розвитком і розповсюдженням гуманізму стає необхідним осмислення 

його ідей і принципів та шляхів їх практичної реалізації, що відбилося у його 

різних визначеннях. Так, у «Філософському словнику» зазначається, що 
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«гуманізм (від лат. Humanus – людяний) – сукупність поглядів, які виражають 

повагу до гідності і прав людини, її цінність як особистості, піклування про 

благо людей, їх всебічний розвиток, про створення сприятливих для людини 

умов суспільного життя» [177, с. 103]. 

Більш розширеним визначення гуманізму дається на сайті Російського 

гуманістичного суспільства, де гуманізм розглядається як «світогляд, в центрі 

якого є людина, як вища та пріоритетна по відношенню до себе цінність, але 

рівноправна в ряду інших фундаментальних цінностей – суспільства, 

тваринного світу і космосу» [54]. Окрім того, з посиланням на Цицерона, 

вказується, що гуманізм є вищим культурним та моральнісним розвитком 

людських здібностей в естетично закінченій формі з урахуванням м’ягкості та 

людяності.  

Дещо під іншим кутом зору дається визначення гуманізму у міжнародних 

гуманістичних центрах. Так, у Міжнародному гуманістичному союзі гуманізм 

розглядається, як демократична та етична життєва позиція відповідно до якої 

людські істоти мають право та обов’язки визначати сенс і форму свого 

життя [54]. Близьке до наведеного вище визначення гуманізму дається 

Американською асоціацією гуманістів, де він розуміється як «прогресивна 

життєва позиція, яка без допомоги віри у надприродне стверджує нашу 

здатність та обов’язок вести етичний образ життя в цілях самореалізації й у 

прагненні принести більше блага людству» [202]. 

Оскільки мова зайшла про спрямованість гуманізму на «привнесення 

більшого блага людству», а не його самовдосконалення варто врахувати той 

момент, на який вказував Ж.-П. Сартр у своїй доповіді на папську енцикліку 

1954 р. про заборону екзистенціалізму як шкідливого для гуманізму. З приводу 

цієї енцикліки Ж.-П. Сартр зазначав, що слово «гуманізм» має різні сенси. Під 

гуманізмом можна розуміти як теорію, яка розглядає людину, як ціль та вищу 

цінність. Такий гуманізм філософ вважав абсурдним, оскільки екзистенціалізм 

ніколи не розглядав людину як ціль тому, що людина завжди незавершена і ми 

не повинні думати, що є якесь людство, якому можна поклонятись на манеру 
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Огюста Конта. Культ людства приводить до замкнутого гуманізму Конта, до 

фашизму. Такий гуманізм нам не потрібен. Але, вказує Ж.-П. Сартр, «гуманізм 

можна розуміти і в іншому сенсі. Людина знаходиться поза самою себе. Саме 

проектуючи себе і втрачаючи себе зовні, вона існує як людина…» [152]. 

Зазвичай, не варто відкидати всі ці визначення і при характеристиці 

світського гуманізму більшість прихильників якого вважають, що людина може 

бути щасливою і вести повноцінне життя без допомоги будь-якої релігії чи 

ідеології. Найбільш повну його характеристику, як і гуманізму загалом, ми 

знаходимо у творчому доробку сучасного гуманіста Фреда Едвордса, який 

близько сорока років є гуманістичним активістом, виконавчим директором 

Американської гуманістичної асоціації, редактором Гуманістичного журналу та 

національної директорії Об’єднаної Коаліції Розуму. Ця характеристика дається 

ним в одній із статей «Що є гуманізм?» у якій автор  з’ясовуючи природу 

гуманізму і співставляючи релігійний та секулярний гуманізм доходить 

наступних висновків: 

- гуманізм – це одна із філософій для людей, які думають за себе;     

- гуманізм – це філософія, яка сфокусована на людських засобах для 

розуміння реальності; 

- гуманізм – це філософія мислення та науки у прагненні до знання. Тому, 

коли потрібно знайти надійні засоби для отримання знання, тут гуманіст 

заперечує владну віру, авторитетність, одкровення та зміни в положенні 

свідомості; 

- гуманізм, філософія – тут і зараз. Це означає, що гуманіст розглядає 

людські цінності, які мають сенс в контексті людського життя, швидше ніж в 

перспективі передбаченого життя після смерті; 

- гуманізм – це філософія співчуття. Тут мається на увазі те, що етика 

гуманіста пов’язана з людськими потребами та намаганням знайти їх 

вирішення; 

- гуманізм є реалістичною філософією. Гуманіст дотримується того, що 

існують моральні дилеми та потреба уважного та безпосереднього розгляду  
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наслідків, які мають виникнути в майбутньому й тим самим маючи моральні 

рішення [210]. 

Крім наведених основними атрибутами гуманізму Ф. Едвордс називає 

наступні:   

- гуманізм є невіддільним від сучасної науки. Тут мова йде про те, що ми 

живемо в дуже великому природному світі, в якому проходимо через еволюцію 

протягом довгого періоду, а тому в нас вбудовані певні потреби, які є основою 

для виникнення людської системи цінностей; 

- гуманізм пов’язаний з освіченим соціальним мисленням. Відповідно, 

гуманісти є прихильниками цивільної свободи, людського права, церковно-

державного поділу, поширення участі демократії не тільки в уряді, а й на 

робочому місці та в освіті. При цьому повинна зростати глобальна свідомість і 

обмін продуктами та міжнародними ідеями, що приводить до потреби 

вирішення соціальних проблем і підходів для перевірки нових альтернатив; 

- гуманізм існує в гармонії разом з новітніми відкриттями в технології. 

Гуманісти готові взяти участь у нових наукових і технологічних відкриттях з 

метою здійснення морального впливу на ці революційні зміни, що 

відбуваються, особливо це стосується інтересів захисту навколишнього 

середовища [210]. 

Узагальнюючи наведені розлогі характеристики гуманізму Ф. Едвордсом 

стає зрозуміло, що гуманізм у нього – це філософія, любов до життя де 

гуманісти несуть відповідальність за власне життя й не полишають пошуків 

нового знання. Вони вивчають нові можливості, та шукають відповіді на велику 

кількість питань стосовно життя й задовольняються тим,  що мають вільний 

доступ до самого пошуку і до тих вільних відкриттів, які в результаті 

отримують [211]. Стосовно питання: Чи є Ви гуманістом? Тут відповідь не 

повинна бути однозначною – «так» чи «ні». Як зазначає Ф. Едвордс, якщо ми 

обираємо шлях гуманіста то це є наш власний вибір і ми просто приймаємо дані 

ідеї [211].  
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Для даного дослідження представляє цінність ще одна праця Ф. Едвордса, 

яка також була присвячена тематиці гуманізму – «Гуманістична філософія в 

перспективі». Вже з назви можна зрозуміти, що автор намагається донести до 

читача суть гуманізму та, як його ідеї зможуть вплинути на людство в 

майбутньому. Саме в цій статті Ф. Едвордс виокремлює вісім основних 

принципів, які характеризують гуманістичну філософію [211]. 

По-перше, гуманісти вважають себе індивідуальностями. Тут мова йде про 

те, що гуманісти мають свободу в дослідженні, а отже й мають можливість 

погоджуватися чи не погоджуватися із отриманими твердженнями. З цього 

слідує, що гуманіст не дотримується будь-якої доктрини чи певного набору 

вірувань для прийняття рішень, а навпаки, він є представником даного 

феномену й несе відповідальність сам за свої рішення та висновки. Шляхом 

такого вільного дослідження й отримується нове знання та нові шляхи, які 

допоможуть побачити себе та навколишній світ [211]. 

По-друге, гуманісти мають обґрунтовані рішення. Це означає, що наш 

досвід дає нам підходи, які іноді бувають неадекватними і дуже часто 

контрпродуктивними для того, щоб реалізувати людські цілі. В силу таких 

обставин, вірування через свою авторитетність і владну віру гуманісту не 

можуть дати ясного рішення. Втім, якщо ми будемо використовувати його 

самостійно, доказуючи свої ідеї та знання, то в результаті отримаємо надійне 

розуміння світу і допоможемо зробити власний вибір [211]. 

За третьої характеристики розуміння гуманістом світу базується на тому, 

що він сприймає все на основі своєї свідомості та розумом. Тобто, що всі факти 

та інформація, яку гуманісти отримують, мають нести не трансцендентний чи 

релігійний характер, а навпаки бути приземленими. У результаті ми отримуємо 

таке знання, яке буде відповідати людському розумінню і перевірці. По-

четверте, гуманісти використовують критичність до знання. Таким чином, щоб 

отримати надійне знання гуманіст повинен перевіряти свої ідеї відповідно до 

реальності й у результаті отримає достатньо виважене знання. П’ята 

характеристика стосується того, що людське знання не є досконалим. Справа в 
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тому, щоб мати надійне знання про світ ми повинні завжди перевіряти отримані 

факти та погоджувати їх із попередньою інформацією. За шостим пунктом 

Ф. Едвордс визначає, що гуманісти підтримують те, що людські цінності мають 

сенс тільки в контексті людського життя. Адже саме у фізичному світі, а не в 

потойбічному, формується наша етична база тоді, як у цьому світі існує 

фізичний, емоційний, психологічний та інші контакти за допомогою яких 

виробляються етичні цінності [211]. Наведена думка вченого означає 

продовження попередньої тези, відповідно, сьомою характеристикою є те, що 

етичні рішення та ідеали в людських потребах є протилежними до потреб та 

інтересів, які передбачаються божественністю чи трансцендентною силою. Це 

означає, що етична цінність, яка надається нам вибором і те, як вона впливає на 

людське життя й визначає нашу індивідуальність і те, що ми можемо самі 

приймати остаточні рішення. 

І остання, восьма характеристика – етика гуманіста, яка  відбувається в 

існуючому контексті, а не в ідеальному. Цією тезою Ф. Едвордс пояснює, щоб 

зробити моральний вибір людина проходить через обмірковування, старанно 

збирає інформацію про певну ситуацію й разом з тим обережно розглядає 

безпосередні та майбутні результати, зважуючи всі альтернативи. Таким чином, 

людина завжди має вибір – обрати зло чи добро [211]. 

Вияснивши основні характеристики та дії гуманіста, які виокремлює 

Ф. Едвордс, у контексті нашого дослідження варто з’ясувати  ще одну 

проблему, яка стосується гуманістичних ідей, які застосовуються до 

соціального положення людини. Як уже встановлено, гуманісти відстоюють 

вільне дослідження, вбачають цінність в соціальних системах, які сприяють 

свободі й у результаті відстоюють індивідуальну автономність. Тому гуманісти 

підтримують наступні права та свободи: релігійна свобода, відділення церкви 

від держави, свобода слова та преси, свобода близькості (сюди ж входить 

сексуальна свобода, право одруження та розлучення, право на альтернативні 

сімейні структури), право на контроль народження та аборти, право на 

добровільну евтаназію та ін. [211]. Ф. Едвордс визнає, що людина є соціальною 
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твариною, а тому потребує захисту та певних обмежень. У цьому аспекті 

гуманісти відстоюють власні позиції стосовно того, що повинні існувати 

закони, які будуть захищати людину і забезпечувати їй гідні умови існування. 

Тому повинна бути затверджена система кримінальної законності, відповідно 

до якої кожна людина мала б знати, що за порушення суспільних правил слідує 

покарання [211]. Ще одним важливим принципом є те, що кожен гуманіст 

бачить в людині великий потенціал для будь-якої сфери діяльності. Тому на цій 

основі повинна поширюватися демократія, адже всі прийняті рішення мають 

стати більш децентралізованими і включати в себе якнайбільше людей. Отже, 

розвиток кожної людини, вважає Ф. Едвордс, повинен відбуватися незалежно 

від її статусу в суспільстві, незалежно від кольору шкіри, релігійних поглядів, 

віку, статті та національності. 

Відомо, що всі люди на землі поділяються на раси, держави, 

національності, тому повинна існувати більш глобальна свідомість, в якій має 

міститись міжнародна взаємодія та всесвітня освіченість. У цьому аспекті слід 

зазначити, що гуманісти вміють цінувати людську творчість і людський розум, 

вони бачать користь, яку приносить наука й новітні технології, також вони 

цікавляться найновішими відкриттями в науці та техніці, приймають активну 

участь в обговоренні цих відкриттів, а також беруть на себе відповідальність за 

ці відкриття. Слід зазначити, що гуманісти бачать життя і людську історію, як 

велику пригоду, тому такі філософи намагаються знайти й розкрити нові факти, 

нові рішення старих проблем та віднайти найновіші відчуття досвіду. Пошук 

нових відкриттів, зазначає Ф. Едвордс, наповнює наше життя особливим 

значенням, що дає нам змогу робити корисні відкриття й тим самим підводить 

нас до намірів отримання нового знання [211]. 

Отже, за визнанням Ф. Едвордса, окрім вищезазначеного, гуманізм набуває 

ще одного виміру – відстоювання вільного дослідження, яке не ставить 

дослідника у його науковій діяльності, в певні наукові рамками. Це вимагає 

того, щоб в суспільстві повинні переважати демократичні цінності, які 

сприятимуть міжнародним домовленостям, завдяки чому життя буде йти 
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завжди поруч з новими пошуками в різних областях науки, а всі відкриття 

будуть упорядковані, а в майбутньому гуманізм зможе існувати пліч о пліч з 

новітніми відкриттями і здатен буде забезпечувати краще майбутнє для кожної 

людини. Загалом, можна стверджувати, що гуманізм – це не просто сучасна 

філософія, а філософія майбутнього, завдяки ідеям і принципам якої кожна 

людина зможе змінити власне життя на краще з гармонізацією комунікацій з 

іншими людьми та оточуючим нас навколишнім середовищем.  

У пропаганді гуманізму значну роль відіграє не тільки діяльність 

міжнародних гуманістичних центрів та організацій, але й їх документи, зокрема 

Гуманістичні маніфести в яких окреслюються нагальні для людини і людства 

проблеми, даються практичні рекомендації їх вирішення. Перший 

Гуманістичний маніфест був опублікований у 1933 р. з оглядом релігійних 

проблем і підтримкою релігії зосередженою на мирських цінностях. Другий 

Гуманістичний маніфест був започаткований у 1973 р. і базувався на тих подіях 

з якими зіткнулося суспільство в ХХ ст., насамперед, це виникнення фашизму, 

створення соціалістичного устрою, холодна війна та розвиток технічного 

прогресу. Окрім того в ньому вказувалося на небезпеку для суспільства та 

оточуючого середовища пов’язаної з перенаселенням планети, існуванням 

тоталітарних режимів, накопиченням біологічної, ядерної та хімічної зброї та 

ін. Для боротьби з цими явищами прихильниками філософії сучасного 

гуманізму пропонувалося відмовитись від ряду стереотипів у поглядах на сенс 

життя, розширення громадянських свобод і демократії, права людини стосовно 

самогубства, абортів, розлучень, евтаназії та сексуальної свободи, визнавалася 

«можливість різних гуманістичних підходів – як атеїстичного (пов’язаного з 

науковим матеріалізмом), так і ліберально-релігійного (заперечуючого 

традиційні релігії) гуманізму» [57]. У 2003 р. Американською гуманістичною 

асоціацією видається Третій Гуманістичний маніфест повністю зосереджений 

на проблемах людини. Його основою стало визнання того, що «пізнання світу 

відбувається в результаті спостереження, експериментування і раціонального 

аналізу; людські істоти є невід’ємною частиною природи, результатом 
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еволюційних змін, які ніким не визначені; етичні цінності походять від тих 

людських потреб та інтересів, які проходять перевірку досвідом; життя набуває 

сенсу в служінні особистим гуманним ідеалам; людські істоти соціальні за 

своєю природою та знаходять сенс у взаєминах між собою; робота на благо 

суспільства максимізує щастя індивідуума» [212]. Ці документи дають підстави 

стверджувати про значну роботу, яку проводить гуманістичне співтовариство, 

його здобутки та переваги у боротьбі за гармонізацію взаємин між людьми та 

навколишнім довкіллям.  

Перед тим як перейти до узагальнення поглядів мислителів-гуманістів слід 

згадати працю вітчизняних вчених «Гуманізм: сучасні інтерпретації та 

перспективи», в якій автори достатньо чітко визначили основні характеристики 

сучасного гуманізму. Зазвичай причини виникнення та розвитку знання 

досліджувались переважно в сфері науки та філософії, але феноменом «знання» 

в сучасному складному та суперечливому світі, де його здобутки йдуть не 

тільки на користь, але і на шкоду людини не могло обійти увагою гуманізму, 

особливо в його сучасному секулярному (світському) напрямку. У 

пропонованому дослідженні  автори вказаної праці зазначали, що в 50-60 рр. 

ХХ ст. відбулось переосмислення ідей гуманізму, в результаті чого відбулось 

утворення новітньої течії гуманізму, під назвою «новий гуманізм». Так 

представники «нового гуманізму» надали нове визначення людини, яке 

відповідає сучасним реаліям світу. Таке визначення вітчизняних філософів дає 

можливість зрозуміти їх нове уявлення про людину, разом з тим воно включає в 

себе те, що дослідженням людини має займатися не тільки одна конкретна 

наука, а й багато інших. Коли нова людина, відповідно до багатоманіття наук її 

дослідження, в результаті стає універсальним індивідом, таким чином «в 

соціально-гуманітарному пізнанні спостерігається розширення змісту категорії 

«суб’єкт», змінюється рівень його розуміння. Згідно з останнім, суб’єкт 

розуміється, як певне об’єднання всіх рівнів уявлень про людину – від 

емпіричного, індивідуального «Я» до «свідомості», «духу», відчуттів, 

«життєвого світу», діяльності, культури» [59, с. 56-57].  
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Взагалі, говорячи про нову людину слід зазначити, що вона повинна бути, 

перш за все, практичною, завжди діяти так, щоб досягати своєї мети, намагатись 

зробити власне життя кращим, спрямовувати свої зусилля на поліпшення 

існуючого світу та інших людей, які живуть у ньому. У цьому аспекті вчені 

зазначеної праці вважають, що ті науки, які будуть досліджувати буття людини 

повинні не підносити індивіда на верхівку всесвіту, а мають спиратись виключно 

на наукові ідеї, так би мовити на світське тлумачення [59]. До головних якостей 

нового гуманізму вони відносять розвиток та вдосконалення морального життя 

людини, найголовнішим фактором якого є свобода людини, яку потрібно 

підтримувати та відстоювати. «Особливу увагу «нові гуманісти» приділяють 

моральним засадам людського життя. Центральне місце в системі цих засад 

відводиться свободі. Саме свобода визначає «присутність» людини у світі, вона 

не лише винятково важлива антропологічна ознака, але й визначальний показник 

її духовного світу» [59, с. 58].  

Згідно наведеного положення свобода людини має не просто надавати 

людині свободу дій і думок, але й скеровувати індивіда на те, що він має нести 

відповідальність і не тільки за власні вчинки, а й бути причетними до загальних 

проблем соціуму та світу. Це є чи ненайголовнішою якістю людської свободи. 

Не менш важливою характеристикою сучасного гуманізму є здатність людей до 

спілкування, точніше завдяки йому ми можемо обмінюватись важливою 

інформацією, власними думками і цінностями, які згодом  зможуть принести 

користь суспільству. До головних якостей, які визначають новий гуманізм, 

належать і ті, які намагаються впроваджувати в суспільство діалогічність між 

людьми. Це означає, що спілкуючись між собою, люди повинні встановлювати 

діалог, це й буде ознакою того, що вони поважають думки свого співбесідника. 

Такі діалоги в розмові повинні проходити не тільки на внутрішньому рівні, їм 

необхідно виходити на всесвітній рівень [59]. 

Загалом, можна стверджувати, що філософська концепція вітчизняних 

авторів зазначеної вище праці є важливою основою сутності гуманізму та його 

ідей. Для того, щоб ці ідеї здійснювались на практиці їх необхідно викладати в 
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учбових закладах, починаючи зі школи, коли діти ще формуються і не мають 

остаточного, власно сформованого світогляду. Ми також поділяємо цю думку й 

вважаємо, що це безсумнівно вірний шлях завдяки якому в майбутньому 

можливе втілення на всесвітньому рівні ідеї і принципи гуманістичної 

філософії про які йшла мова вище. 

Висновки до першого розділу 

На сьогодні в антропологічній науці відсутні фундаментальні роботи в 

яких би ідеї П. Куртца, С. Московичі та Е. Флю аналізувалися б всебічно та 

системно. Відповідно, відсутнє філософсько-антропологічне осмислення 

світського гуманізму, як цілісного та комплексного вчення. У сучасних працях 

ця проблематика представлена фрагментарно, а її окремі аспекти 

висвітлюються, переважно, в історико-філософському, соціологічному та 

політологічному контексті. Таким чином, зібрані воєдино напрацювання 

дослідників дозволяють виявити значимість, багатоаспектність даної проблеми, 

різноманітність підходів для її осягнення. 

Не дивлячись на те, що ідеї П. Куртца, С. Московичі та Е. Флю були 

висвітлені у значній кількості праць присвячених проблемам гуманізму, 

скептицизму, критицизму, все ж таки деякі їх концепції залишаються 

недослідженими. Це дало підстави для методологічного дослідження творчого 

спадку зазначених гуманістів, викорисатовуючи порівняльний метод стосовно 

розуміння ними критицизму, відкритого розуму та мас-медіа, був використаний 

герменевтичний метод тлумачення гуманістичних термінів П. Куртца, 

С. Московичі та Е. Флю, а також дескрептивний метод щодо опису їхніх 

загальних ідей. Таким чином ми встановили, що існують різні підходи до 

з’ясування сутності гуманізму, подали робоче його визначення, в якому 

зазначили, що гуманізм – це прагнення до людяності, до створення умов для 

гідного людині життя. Гуманізм починається тоді, коли людина починає 

роздумувати про саму себе, про свою роль у світі,  про свою сутність і 

призначення, про смисл і мету свого існування. Пройшовши тривалий шлях 

свого розвитку, гуманізм формується як духовно-культурне утворення. У своїх 
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конкретно-історичних формах він завжди обстоював права людини як вільної 

особистості в орієнтації на загальнолюдські цінності, що сприяло його 

сприйняття та утвердження як світоглядно-філософської системи здатної 

протистояти негативним, деструктивним викликам сучасності. Було 

встановлено, що світський гуманізм синтезує різні точки зору, які містять 

основні його сутнісні компоненти – теоретико-практичну, людську свободу, 

етику майбутнього та наукову картину світу. Світський гуманізм є складовою 

частиною проекту Нового Просвітництва, соціокультурний феномен якого 

постійно оновлюється, направлений на загальносвітове майбутнє, спрямований 

на отримання планетарного масштабу, який є головним рушієм сучасної 

культурної реформації. Зазначене наочно демонструє, що секулярний, 

світський гуманізм ідеї і принципи якого вимагають свого дослідження на 

предмет адекватного їх сприйняття українською спільнотою. 
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РОЗДІЛ 2 

СКЕПТИЦИЗМ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ГУМАНІЗМУ 

(НА ПРИКЛАДІ ФІЛОСОФІЇ ПОЛА КУРТЦА) 

 

Як засвідчує аналіз сучасних наукових праць сьогодні складно знайти 

науковця, який би досліджуючи ті чи інші суспільні проблеми не пов’язуючи їх 

із гуманістичними проблемами, які відбуваються в сучасному суспільстві. 

Адже гуманізм це не тільки система поглядів де визнається цінність людської 

особистості, це ще й визнання права і свобод людини, розвиток усіх її 

здібностей. Самі ж ідеї сучасного світського гуманізму беруть свій початок із 

глибокої давнини, пройшовши більш ніж п’ятсотлітній шлях розвитку, 

зробивши значне переосмислення ідей в суспільній і філософській думці та 

увібравши в себе новітні позиції щодо цінностей людського буття. Сьогодні 

велика кількість філософських вчень ототожнюють себе з гуманізмом. Як 

зазначають сучасні дослідники «гармонії, свободи та відповідальності, розуму 

та творчої уяви, особистого і суспільного інтересу – ось чого шукає сучасний 

гуманіст, в людині критичного мислення й загальнолюдської моральної 

свідомості, мужності, турботи, поваги та любові до людей» [28]. Виховання 

сучасним гуманізмом поваги до всіх людських надбань у кожній сфері нашої 

діяльності, в результаті привело до того, що гуманізм починає орієнтуватись на 

майбутнє, сприймаючи з цікавістю новітні здобутки людства. 

Слід зазначити, що сучасному гуманізму передували широкі рухи 

європейських вільнодумців, раціоналістів, скептиків, представників різних 

течій й напрямків та багато інших видатних діячів, які просували ідеї гуманізму 

в суспільну свідомість. Разом з тим, ці проблеми вже неодноразово підіймались 

у західноєвропейській соціально-антропологічнй думці, зокрема варто згадати 

таких дослідників, як Т. Адорно, Г. Блекхем, М. Вебер, М. Гайдеггер, 

Д. Гелбрун, Е. Дюркгейм, Д. Дьюі, А. Камю, К. Манхейм, Р. Мей, М. Полані, 

Б. Рассел, Дж. Робертсон, Ж.-П. Сартр, У. Сміт, Л. Тренс, Е. Фромм, Д. Хакслі, 

М. Хоркхеймер, Т. де Шарден, А. Шафф, К. Ясперс, та ін. Однак у їх роботах 

проблеми гуманізму висвітлювались такою мірою, як це дозволяла 
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безпосередньо досліджувана проблема. У свою чергу значний внесок у 

розробку теорії гуманізму зробили – М. Бердяєв, І. Борзенко, А. Горєлов, 

І. Зайченко, В. Кувакін, А. Кудішина, А. Рибін та ін. Серед українських вчених, 

які досліджували гуманізм варто виділити – В. Бітаєва, І. Бичка, В. Єфименка, 

В. Ільїна, М. Кушнарьова, В. Литвинова, Т. Лютого, В. Ляха, О. Оніщенка, 

В. Пазенка, О. Соболя, Н. Хамітова та ін. 

 

2.1. Людина як скептик, її ставлення до життя, світу та суспільства 

Зважаючи на сказане, видається доречним системне дослідження ідей 

гуманізму американського філософа Пола Куртца (1925-2012), який протягом 

багатьох років вивчав та пропагував ідеї гуманізму, за що поправу віднесений 

до числа небагатьох всесвітньо визнаних та авторитетних теоретиків гуманізму. 

Тому, переходячи безпосередньо до розгляду поглядів П. Куртца, необхідно 

декілька слів сказати про самого вченого та його творчість. Народився 

майбутній вчений у штаті Нью-Йорк м. Буффало (США), отримав освіту в Нью-

Йоркському та Колумбійському університетах, є почесним професором 

Університету штату Нью-Йорк в м. Буффало, Президент Міжнародної академії 

гуманізму. Являється автором і редактором більш ніж трьох десятків книг, а 

також сотень статей. Коло наукових інтересів вченого досить багатоманітне – 

від методології пізнання і стилю мислення, етики, теорії реальності, 

філософської антропології, культурології, філософії релігії до паранормальних 

вірувань та парапрактик. 

Будучи відомим гуманістом, вчення якого відповідає сучасним реаліям 

світу й націлене в майбутнє, П. Куртц зазначав, що філософія покликана не 

тільки творити світ, а й пояснювати його. Втім, на даний час, така позиція є 

дуже слабкою, й полягає в периферійному положенні філософів у культурі. 

Причиною цьому є ув’язнення самих вчених-філософів в академізмі, логіцизмі 

та постмодерністському снобізмі. Тому П. Куртц намагався донести до 

сучасних дослідників сприйняття викликів сучасної цивілізації, продовження 

пошуків відповідей на питання про сенс буття та базові цінності людського 
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існування; про перспективи людства в умовах планетарних революційних, 

технологічних, інформаційних, психологічних та соціальних змін. 

Справді, твердження П. Куртца має сенс, адже всі сучасні процеси, які 

стандартизують та уніфікують людські потреби та смаки, спричинені  засобами 

масової інформації, які також формують примітивно споживацьку, пасивну і 

безвольну свідомість, застосовуючи при цьому все більш витончені та 

ефективні технології навіювання й маніпулювання поведінкою людей, тим 

самим руйнуючи саму здатність людини розрізняти де реальність, а де вимисел, 

де істина, а де хибність, де добро і де зло. Для позначення даних явищ П. Куртц 

вводить термін медіократія (за яким визначається, що в суспільстві владу 

мають фінансово-інформаційні конгломерати, тобто це ті, хто володіє мас-

медіа; також виокремлюється влада середніх стандартів культури, влада 

вульгарності, уніфікування смаків, почуттів та думок тощо) [100]. Зазначимо, 

що такі ж погляди на мас-медіа прослідковуються і у творчості С. Московичі, 

який вважав, що ЗМІ негативно впливають на людський розум, перетворюючи 

індивіда на безсвідому, автоматичну інстинктивно-емоційну істоту без 

власного «Я».  

Як бачимо, П. Куртц вважав недоречно віддавати питання практичної 

мудрості на відкуп журналістам, телеведучим, кінозіркам, шоуменам та 

політикам, які обслуговують інтереси владних еліт та медіократії. Ці питання 

повинні бути предметом загальнозначимого обговорення філософів, 

представників гуманітарних та природничих наук і головне гуманістичним 

вченням. Разом з тим вчений пропонує повернути та поставити в центр 

вивчення та збагачення культури – проблеми етики, гідного образу життя, 

реалістичного, вільного та творчого стилю мислення.  

Загалом, П. Куртц намагався пов’язати в органічно ціле принципи 

рефлекторного критичного мислення («новий скептицизм»), моральні норми 

демократичного гуманізму та ідеали вільнодумства. Вчений досить глибоко 

сприймає соціальні проблеми, він гостро критикує джерела забруднення 

інформаційного простору, захищає права людини, свободу слова та совісті, 
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закликає не полишати загальний контроль над засобами масової інформації, 

боротись за їх демонополізацію та відокремлення від фінансових та владних 

структур. Це стає свідченням палкого пропагування П. Куртцом ідей 

культурної реформації, перетворення суспільства на основі 

загальнодемократичних принципів, глобально моральних цінностей і поваги до 

наукового знання. 

Слід зазначити, що свобода, розумність, мужність та моральна творчість 

займали важливе місце у дослідженнях П. Куртца. Саме вони, вважає вчений, 

повинні стати загальноприйнятими та загальнопрактикуємими цінностями. 

Прикладом гідного життя є євпраксофія, якою позначається добро, praxis – 

поведінка, а Sophia – мудрість (у наступному підрозділі ми більш детально  

зупинимось на цьому питанні). Шлях, який наближає до цього ідеалу – це  

слідування принципу «мати мужність», тобто здатність долати труднощі, 

володіти творчістю та досконалістю, прояви володіння й реалізація особистістю 

невичерпного багатства своїх позитивних можливостей та дарувань [100].   

У цьому зв’язку одним із важливих надбань у творчості П. Куртца є тема 

сенсу буття. Вчений намагався з’ясувати чи існує якась мета людського 

існування та чи має світогляд таємне або божественне джерело. Як свідчить 

історія, людство в усі часи шукало відповіді на питання про природу свого 

походження, намагаючись з‘ясовувати  чи є кінечним людське життя, або ж нам 

дана божественна обіцянка вічності. При вирішенні цих питань вчені 

розділились на два табори: перші належали до прихильників практичної точки 

зору і називали себе емпіриками, раціоналістами та науковими скептиками. 

Вони із сумнівом відносились до тверджень про божественність всесвіту тому 

називали себе атеїстами або агностиками, сьогодні це – секулярні гуманісти. До 

другого табору належать віруючі, прихильники трансцендентного та 

релігійного світогляду, саме вони критикують представників секулярного 

гуманізму. 

Зважаючи на сказане, приходимо до висновку, що П. Куртц визнавав себе 

представником секулярного гуманізму й зазначав, що секулярний, інакше 
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кажучи, світський гуманізм пропонує власний погляд на людину та всесвіт, на 

філософію життя, етику розуму та свободу і вказує на те, що можливо, а що 

неможливо. «Секулярний гуманізм представляє собою альтернативу релігіям 

ілюзій та спасіння. Вирішальним є питання про те, як він здатен перебороти 

спокусу потойбічного, уникаючи просте відкидання догматичного, а також 

відношення світського гуманізму до життя та його здатність запропонувати нам 

нові можливості та перспективи розвитку» [100, с. 17]. 

Слід підкреслити, що П. Куртц вважав кожну людину різною за своєю 

природою, а тому і на зміни в природі вона реагує по-різному. Людям 

притаманне відчуття страху перед змінами, перед можливостями якими 

наділене людство. Така стурбованість майбутніми змінами та острахом перед 

прийдешнім Армагедоном, образами майбутнього в уяві багатьох людей 

наділені почуттям прийдешньої біди (руйнуванням економіки, різким 

збільшенням кількості народонаселення, атомною катастрофою і т.п.). Ці 

прояви П. Куртц пояснює короткозорістю більшості людей, які не можуть 

усвідомити інформаційного вибуху, технологічних та соціальних змін, 

економічних, політичних і моральних потрясінь, які відбуваються в суспільстві. 

Такі процеси часто викликають у людей почуття безпорадності та безсилля. 

Але є й інші люди, які здійснюють революції та бунти проти сучасного світу й 

бажають повернення до ранніх, примітивних стадій розвитку, до часів 

панування абсолютної влади. Втім, існують і такі, які занурюються в 

ірреальність паранормального, де стираються межі між можливим та 

неможливим. Для таких людей усе стає можливим, а отже істинним може стати 

все що завгодно [100,  с. 17-18]. 

Обґрунтовуючи власну теорію П. Куртц зазначає, що саме філософія 

здатна допомогти людині зрозуміти сенс такого заплутаного, 

непередбачуваного, справжнього та наступаючого майбутнього. Тому на 

допомогу людству були дані дві головні філософські доброчинності, які 

залишились нам ще від язичників це – мудрість та мужність. Мудрість для того, 

щоб люди могли за допомогою власного знання, спираючись на докази та 
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розум, пояснити світ і космос в якому вони живуть. Мужність для того, щоб 

мріяти та досягти іншого, ідеального майбутнього, в якому наступить гідне 

життя. П. Куртц вважає, що кращою формою філософії, яка допоможе людині 

отримати мудрість, спираючись на розум, є – скептицизм. Для вченого 

скептицизм це та форма філософії, яка забезпечує всі сфери життя людини 

критицизмом. Але скептиків часто сприймають дещо вороже, тому що їх ідеї 

завжди «підривали традиції ортодоксії та догматичні вірування. В більш 

глибшому сенсі скептицизм – це сутнісна складова рефлексії та основна ознака 

розуму» [100, с. 18].  

Така позиція вченого логічно веде до з’ясування питання стосовно того, чи 

може діяльність скептика принести щось позитивне та чи здатна людина-

скептик вірити у щось, або можливо така людина приречена бути ізольованою і 

самотньою? П. Куртц переконаний, що завдяки філософам-скептикам можна 

виявити певні внутрішні протиріччя віри та знайти деякі неспівпадіння між 

словом та ділом. Також скептик є такою людиною, яка розглядає проблему 

всебічно, при цьому висуваючи власні аргументи він завжди шукає 

контраргументи. В той же час скептицизм призводить до сумнівів, які водночас 

можуть гальмувати інші дії. Втім, є й позитивні дії від скептицизму, 

насамперед, він здатен вносити важливий вклад у процес пізнання, адже 

висуваючи сумніви з приводу конкретної проблеми, скептик тим самим вводить 

джерела справжнього дослідження.  

Ці твердження П. Куртц пояснює тим, що за відсутності скептицизму 

людство  може погрузнути в системах тверджень, які не будуть перевірені, а 

існуватимуть як «священні», не маючи реальних емпіричних основ. Якщо ж 

визнати важливість скептицизму, це приведе до виникнення нових ідей та 

сприятиме зростанню знання. В цьому аспекті П. Куртц задається питанням – 

чи залишиться скептицизм існувати в сфері нерішучості, чи сприятиме він 

тому, що ми зможемо рухатися вперед, чи здатен знайти нові життєві шляхи, чи 

допоможе отримати достовірне знання, або кожне наше відкриття буде 

знищуватися критицизмом? Звернемо увагу на те, що при вирішенні цих питань 
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вчений застосовує різні види скептицизму та намагається з’ясувати, який із них 

краще використовувати людині на практиці, щоб пристосуватися в світі та мати 

можливість у ньому діяти.  

Суттєво, що незважаючи на загальноприйняті різновиди скептицизму 

П. Куртц виокремлює три його види, першим з яких він виділяє нігілізм, який в 

свою чергу поділяє на: тотальний негативний і нейтральний. Тотальний 

негативний нігілізм відмовляється від всіх можливих тверджень відносно 

істинності або цінності. Такий вид скептицизму стверджує, що пізнання взагалі 

не можливе, немає ніякої впевненості в існуванні основ для віри, та й  взагалі 

нема ніякої істини. В своїй діяльності негативний нігіліст спирається виключно 

на відчуття, почуття та переживання. «Формальні концептуальні системи 

повідомляють нам в більшій мірі про мову, якою ми користуємося, ніж про 

природу реальності, яка не пізнається сама по собі. В будь-якому своєму 

висновку людина помиляється. На кожний доказ будь-якої тези такий скептик 

може привести зворотній доказ. Він руйнує структуру знання» [100, с. 20].  

Як бачимо, П. Куртц запевняє, що відкидаючи існування будь-якого 

істинного знання та знання взагалі та спираючись на власні внутрішні 

переживання тим самим людина замикається на суб’єктивізмі, поринає у 

власний внутрішній світ і тому не може пізнати саму природу пізнання. Таке 

ставлення прослідковується у скептика до всього – до науки, релігії, філософії, 

етики. На думку вченого такий вид скептицизму є само суперечливим, адже 

«заявляючи, що ніяке знання неможливе, цей скептик вже зробив твердження. 

Відмовляючи нам в пізнанні реальності, він часто розуміє деяку 

феноменологічну або суб’єктивістську метафізику, в якій чуттєві враження або 

ідеї виконують функції конститутивних блоків. На цих хитких блоках 

формується, хоча і фрагментарне, уявлення про світ» [100, с. 21]. У результаті 

такий світогляд перетворюється в догматичний і починає боротися проти 

самого себе.  

Стосовно нейтрального скептицизму, то вже із назви стає зрозуміло, що 

такі скептики приймають нейтральну позицію, а саме – вони нічого не 
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стверджують та нічого не заперечують. Для нейтральних скептиків немає ніякої 

теорії, якщо ж вони і висловлюють певні думки то це не для того, щоб їх всі 

приймали і дотримувалися, це є просто лише відображенням власної думки. 

Тому, девізом нейтральних скептиків є утримання від власних суджень.  

Зважаючи на зазначене, слід зауважити, що досліджуючи помірний 

скептицизм П. Куртц визначає, що пізнання в ньому прирівнюється до 

існування й життя. Прихильники цього виду скептицизму не мають підстав для 

того, щоб стверджувати про існування абсолютно істинного знання, для них всі 

основи знання та цінності ефемерні. Стикаючись у повсякденному житті з 

певними потребами люди роблять певні узагальнення, які згодом допомагають 

їм вирішувати  практичні проблеми. Отже, висновки які люди роблять про 

природу та оточуюче середовище носять причинний характер, який існує в 

їхньому досвіді, в якому використовуються причинно-наслідкові зв’язки за 

допомогою яких можна робити прогнози стосовно майбутнього людства. 

«Помірний скептицизм дозволяє нам орієнтуватися та діяти в повсякденному 

житті, як би ми мали знання. Наші узагальнення базуються на досвіді та на 

практиці, а логічні висновки, здійснюються на основі звичок і потреб, слугують 

нам путівником по життю» [100, с. 24].  

Найбільш прийнятним для людської діяльності, за П. Куртцом, є третій вид 

скептицизму – дослідницький. Головним для даного виду є дослідження. Як 

вважає вчений такий скептицизм є позитивним та конструктивним, він не 

заперечує існування істинного знання, а навпаки вносить певний позитивний 

вклад у зростання та розвиток в отриманні надійного знання. «Цей скептицизм 

– не тотальний, він обмежується контекстом дослідження. Він сумнівається 

тільки в певних питаннях і в обмеженому контексті дослідження. Це і не 

нейтральний скептицизм, оскільки припускає переконання в тому, що ми здатні 

продукувати знання про світ» [100, с. 27]. 

 Загалом, дослідницький скептицизм характеризується тим, що є не тільки 

описовим або формальним, він також вбирає в себе такі нормативні науки як 

етика та політика. Такий скептицизм «не грузне в безодні безкінечної 
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невизначеності, а надихається здатністю людського розуму до пізнання 

природи і оволодіння нею» [100, с. 26]. Цей скептицизм є завжди дієвим, він 

приймає на розгляд різні думки, факти та ідеї, які можуть бути логічно 

обґрунтованими, або навпаки стикаються з суперечливими факторами. 

Завдання такого скептицизму – досліджувати те, що одні твердження можна 

довести, а інші ні. До переваг дослідницького скептицизму П. Куртц відносить 

те, що він взаємодіє з повсякденним життям людини, сприяє розвитку 

людського пізнання та моралі. Завдяки такій діяльності скептицизм забезпечує 

нас позитивною і конструктивною євпраксофію, завдяки якій ми усвідомлюємо 

зовнішній світ, в якому мешкаємо і зможемо досягти норм мудрої поведінки.  

Аналізуючи ці три види скептицизму варто розглянути як вони впливають 

на людину, на її життя, мораль, духовність та релігію і навіть на політичні 

погляди. Також слід звернути увагу на те, як скептицизм здатен змінювати 

світогляд і взагалі, як він ставиться до оточуючого світу. Як бачимо, П. Куртц 

намагається визначити, яка з форм скептицизму є кращою для повсякденного 

життя індивіда та яку із них можна використати на практиці. У цьому зв’язку 

вчений вказує на помилки, які існують у двох перших формах скептицизму – 

нігілістському та помірному. Отже, однією з помилок таких скептиків є те, що 

вони все зводять до суб’єктивізму. Тобто, досліджуючи певні явища природи, 

пізнаючи світ, зустрічаючись з оточуючими явищами, людина намагається 

пояснює їх виходячи із власного внутрішнього світу, через призму особистого 

відношення. Іншою хибою скептиків є їхнє переконання в тому, що єдине 

джерело істинного знання це – зір. «Зір – ось, що є основою інтерпретації 

скептиками процесу пізнання, тому їх світ феноменів базується на тому, що всі 

феномени світу уявні» [100, с. 74]. Така людина бачить всі прояви 

навколишнього світу плоскими і двовимірними, а це означає, що все знання 

базується на індивідуальних відчуттях, образах, враженнях, думках та ідеях.  

Як бачимо, для таких тотальних та помірних скептиків, окрім свого, 

внутрішнього світу, іншого не існує. Абсолютний або помірний скептик може 

заперечити: «Що б я не знав, це повинно бути мені відомо тільки у зв’язку з 
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моїми внутрішніми ідеями або сприйняттям. Як я можу бути впевненим в тому, 

що вони відповідають тому, що знаходиться поза них? Як я можу знати, яка 

об’єктивна реальність сама по собі й чим вона відрізняється від того, що я 

додав до процесу її сприйняття?» [100, с. 76-77]. Спростовуючи такі погляди 

П. Куртц зазначає, що тут помірні та тотальні скептики помиляються в тому, 

що окрім зору, яким сприймається світ, людина може досліджувати та 

пізнавати навколишнє середовище ще й за допомогою слуху, дотику та смаку. 

Разом ці органи відчуттів дають людині не одноманітну і фрагментарну 

інформацію. Вони надають можливість пізнавати навколишній світ, як 

багатофункціональний з різноманітними проявами та явищами, в якому 

існують люди з різними характерами  та світоглядом, які взаємодіють між 

собою й допомагають один одному краще пізнати цей світ [100, с. 77]. 

Наведене вище є достатнім для того, щоб впевнено стверджувати, що за 

П. Куртцом, необхідним та важливим для людини у її повсякденному житті та 

діяльнісній сфері є дослідницький скептицизм, який сприяє тому, щоб кожна 

особа завжди була в дії та прагнула до відкриття чогось нового та незвіданого. 

Щоб краще зрозуміти навколишнє середовище і все, що в ньому 

відбувається та усвідомити, як взаємодіяти з іншими людьми, індивіду 

необхідно бути не пасивним і зосередженим на собі, а навпаки бути активним і 

дієвим. Для цього, запевняє П. Куртц, першим повинен бути не висновок, а 

певний факт, тобто – дія. Намагаючись пояснити цю тезу вчений спочатку 

наводить приклад, як дитина пізнає навколишнє середовище. Спочатку вона 

всього торкається, бере до рук, розглядає, згодом починає повзати, а тоді 

ходити і тим самим все більше й більше пізнає оточуюче середовище. 

Куштуючи різні страви вона встановлює переваги в їжі, навчаючись одягатися, 

поступово вчиться робити це самостійно і т.п. Таким чином, намагаючись 

знайти раціональне зерно в цьому прикладі П. Куртц підкреслює, що «світ 

дитини це світ справи та дії, стимулів і її відповідей на них. Вона плаче, коли їй 

чогось не вистачає і заспокоюється, коли її потреби задовольняють. Але при 

цьому вона завжди повинна активно брати участь в процесі спілкування з тими 
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хто знаходиться в зоні її уваги та реагування. Її поведінка у світі змінюється та 

формується тими, хто її оточує» [100, с. 75 ]. 

Втім, науково обґрунтованим є твердження П. Куртца, що головним для 

людини в освоєнні навколишнього оточення є мова. Саме за допомогою мови 

людина має можливість спілкуватися й не перебувати на самоті. Таким чином, 

завдяки мові індивід може пояснити світ і ті явища й феномени, які 

відбуваються в ньому він має здатність повідомити, що відчуває та переживає. 

Отже, людський світ це дійсність, в якій індивід активно діє й переживає цю 

реальність. Маніпулюючи, об’єкт застосовує дії, разом з тим використовуючи 

або відмовляючись від об’єкту й взаємодіє з ними, переміщуючи з місця на 

місце, тобто діє в світі взаємодіючи з різними об’єктами. Керуючись різними 

методологічними позиціями П. Куртц приходить до висновку, що даний світ, 

який ми переживаємо, носить подвійний характер (double-barreled), тобто 

одночасно простежується внутрішнє та зовнішнє, суб’єкт і об’єкт. Таку думку 

вчений пояснює трьома положеннями за якими визнає: по-перше, існування 

реального світу до якого входять матеріальні об’єкти, події, живі істоти, люди і 

різноманітні процеси; по-друге, всі люди взаємодіють з різними об’єктами і 

разом з тим знаходяться в залежності від цього світу об’єктів, подій, речей, 

людей та процесів, які також необхідні, адже допомагають людству виживати; 

по-третє, матеріальні об’єкти, події і речі взаємодіють один з одним, в яких 

особа не бере участь, але їх взаємодії впливають на її життєсвіт [100, с. 76-77]. 

Незважаючи на раціональність зазначених положень слід звернути увагу 

ще на одну позицію П. Куртца в якій мова йде про те, що окрім нас у світі 

існують інші люди, вони також як і ми взаємодіють з іншими індивідами, 

мають свої почуття, переживання, думки та ідеї; ми маємо інтерсуб’єктивні 

зв’язки, тобто взаємодіємо з іншими. Окрім нас існує ще клас неживих 

матеріальних об’єктів та інших біологічних істот. Люди, в свою чергу, 

взаємодіють з ними на основі різних форм поведінки. З таким аргументом 

П. Куртца важко не погодитись, адже в цьому зв’язку він намагається ще й 

з’ясувати чи існує світ поза нами, коли ми його не сприймаємо (наприклад, 
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коли спимо, читаємо або слухаємо музику). Зокрема, відповідь на це питання 

полягає в тому, що «головним є те, що поза нами існує реальний світ, з яким ми 

взаємодіємо, змінюємо чи інтерпретуємо його різним чином в наших 

контекстах або сферах поведінки. Але в результаті людської дії світ не 

«випаровується» і повністю не асимілюється нами… Дійсність не еквівалентна 

дії. Дійсність – це те, що існує і причинно взаємодіє з іншими речами, які 

різняться та незалежні від індивідуума. Світ – це те, що продовжує існувати і 

діяти в певному сенсі незалежно від моїх дій. Реальне – це те, що існує або 

може існувати, навіть якби мене і не було поруч» [100, с. 79-80].  

В свою чергу П. Куртц аргументує до того, що людина є біологічним 

організмом із потребами в їжі, одежі та домівці. З цього слідує, що у людей 

існує потреба в спілкуванні з іншими людьми, у створенні сім’ї та продовженні 

роду, а для цього їй необхідне середовище та межі відношень або певний  

контекст. Вчений пояснює це тим, що «ми входимо в різні контекстуальні 

ситуації, взаємодіємо зі світом різним чином і на різних рівнях. Білка гризе 

жолудь, в існуванні якого вона ніколи не матиме сумніву, якщо навіть почне 

філософувати. Я маю справу з моєю кішкою, коли годую її молоком. Я пливу 

на кораблі, читаю лекцію студентам або очолюю армію під час військових дій. 

Контексти взаємодії мають різні виміри. Крім того, ми здійснюємо різні дії, 

переслідуючи різні цілі: кохання, суперництво, пригоди, творчість, 

задоволення, навчання, пізнання» [100, с. 79].  

Наведені нами тлумачення сутності людського існування, можливості 

пізнання світу дозволяють підкреслити важливість активності перебування в 

цьому світі на яких акцентує увагу П. Куртц. Зважаючи на це вчений пропонує 

використовувати різні форми сприйняття, такі як органи відчуття (зір, слух, 

дотик, смак), за допомогою мови спілкуватись з іншими людьми і тим самим 

дізнаватись багато нового, це приведе до нових стосунків, які певним чином 

зможуть змінити нас. Досліджуючи навколишнє середовище людина 

розвивається, вдосконалює свою мораль, певним чином стає сильнішою й 

здатною відстоювати свої позиції. За допомогою спілкування з іншими людьми 



61 

 

вона вже не зосереджується на власному внутрішньому світі, що робить її 

більш відкритою до інших, до нових вражень і відкриттів. Крім того, індивіда 

завжди супроводжує його емоційний стан, він не тільки все сприймає розумом, 

але й іноді спирається на власні емоції, на емоції інших людей. Як результат, 

ідеї, думки та враження отримують більш яскравий відтінок і надовго 

закарбовуються в нашій пам’яті. Тому, за П. Куртцом, світ який існує навколо 

нас існує тоді, коли ми його не сприймаємо, тому що це те середовище в якому 

ми діємо, живемо, те середовище яке встановлює нам певні межі за які ми не 

можемо виходити [100, с. 81-82].  

На основі сказаного можемо зробити висновок, що дійсно, за допомогою 

дослідницького скептицизму кожен індивід починає діяти і в кінцевому 

результаті починає пізнавати себе та разом з цим інших людей і навколишнє 

середовище. Результатом цього є отримана нова інформація та свідчення, які 

згодом стають доказом їх істинності. 

Втім, на нашу думку, залишається не визначеним питання чи являються 

істинними нові факти, які ми описуємо та чи можуть вони стати знанням? З 

проведеного дослідження ми встановили, що для П. Курцта знання це знаряддя, 

за допомогою якого можна вирішувати свої завдання і досягти певної мети; 

воно є наймогутнішим знаряддям дії, яким володіє індивід. Вчений підкреслює, 

що до знання входять відомість про щось, про когось і певне відношення до цих 

фактів. З цього слідує, якщо людина має знання, то воно є істинним.  

Отже, яким же П. Куртц бачить істинне знання? Істинне знання, це те яке 

має відношення до особистих предметів чи колективних тверджень, які були 

доказаними адекватними основами. Загалом вчений обґрунтовує думку про те, 

що істинне переконання буде дорівнювати надійному знанню в тому випадку, 

коли заява щодо істинності робиться на основі свідоцтв, які його підтримують і 

не суперечать логічним судженням. Для того, щоб отримати більш чітке 

уявлення, що собою представляє знання, П. Куртц робить розрізнення між 

знанням і переконанням. У цьому зв’язку переконання він бачить як будь-який 

стан свідомості, в якому людина стверджує щось, що існує. Тобто, бути 
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переконаним в чомусь означає стверджувати про те, що існує реальний факт до 

якого можемо звертатися. Таким чином переконання спонукає нас до дії. Тому, 

знання це є вже досліджена, доведена  істинність фактів, тоді як переконання це 

просто лише факт, який відомий, але не перевірений на досвіді. Наприклад, нам 

сказали, що йде дощ, але ми не бачили, що він іде просто повірили на слово. 

Але коли ми виглянемо у вікно і переконаємось, що дійсно іде дощ, або ні, тоді 

тільки ми отримаємо знання [100, с. 88-90].  

Таким чином, ми встановили, що за П. Куртцом, переконання 

перетворюється в істинне знання тоді, коли воно досліджується та 

перевіряється, а свідчення які будуть відповідати реальності стануть знанням і 

будуть істинними. Такі висновки вченого базуються на основі введення 

декількох форм переконань, які на його думку, потребують відповідного 

дослідження та доказів. Першою із форм є свідчення, які ми отримуємо 

безпосередньо, тобто ми самі. Ми можемо бачити те, що відбувається за вікном, 

також можемо почути та відчути, доторкнувшись до чогось. Завдяки нашим 

органам відчуття ми пропускаємо всі ці отримані дані через себе, через свою 

свідомість і власні переживання. «Те, з чим ми зіштовхуємось, як дано, так і 

взято, як сприйнято, так і використано. Все це підтверджено в процесі нашої 

активної поведінкової взаємодії зі світом» [100, с. 90-91]. Однак, людину може 

не полишати сумнів у тому чи дійсно те, що відбувається за вікном є істинним. 

Тому, щоб не погрузнути в сумнівах людина повинна використовувати 

здоровий глузд та критичне мислення. Спираючись на власний досвід та 

особисті відчуття вона отримує знання індивідуальні. Для вирішення існуючих 

ускладнень їй допоможе мова. Адже символи та знаки є продуктом культури, за 

допомогою яких людина виходить за межі просторово-часового плинного 

буття, через які отримуємо опосередковані та плюралістичні форми перевірки 

знання, які віддалені від нашого безпосереднього досвіду [100, с. 92-94].  

Другою формою переконань є непрямі свідчення. За визначенням 

П. Куртца це може бути інформація, яку людина отримуємо від друзів, 

знайомих, або десь прочитала й дізналась щось нове, щоб переконатися в її 
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істинності необхідно самій все перевірити. Вирішуючи цю проблему у людини-

скептика одразу ж виникає питання: звідки ми можемо знати, що те що бачать 

інші, є тим самим, що бачимо й ми, якщо тільки ми не під’єднані до їх мозку? 

Безперечно, всі люди різняться емоційно, за світоглядом і принципами й здатні 

сприймати все по-різному. Проте, як ми вже неодноразово зазначали, об’єднує 

нас мова, якою ми спілкуємось,  використовуючи однакові слова. Також, для 

всіх індивідів притаманне те, що вони можуть порівнювати та розрізняти явища 

й класифікувати їх. Хоча непрямі дані можуть бути помилковими, адже «дехто 

є далекозорим, дехто глухуватим, так  що без окулярів і слухових апаратів не 

можуть добре бачити або чітко чути. Тому, свідчення свідків можуть вводити 

нас в оману. Отже, необхідно бути обережним з повідомленням, якщо у нас 

немає його чіткого підтвердження» [100, с. 98]. Як бачимо, непрямі свідчення 

ми не можемо сприймати за істинні й мова в цьому нам не допоможе, адже, як 

запевняє П. Куртц, існують такі люди, які висловлюючи певну думку 

спотворюють дійсність навмисно чи випадково і це означає, що слід 

відноситися до непрямих свідчень з обережністю. Зважаючи на це для того, 

щоб людина змогла прийняти непрямі свідчення їй слід володіти достатніми 

основами про те, що дані судження є достовірними й бути впевненою в тому, 

що люди які повідомляють їй інформацію ретельно її вивчили і продумали [100, 

с. 99]. У наступному розділі ми ще повернемось до питань пов’язаних з мовою 

й проаналізуємо її вплив на свідомість людської маси. 

Продовжуючи аналізувати форми переконань, слід звернути увагу на 

третю із зазначених П. Куртцом це – додаткові свідчення. Тут головним є 

виникнення гіпотез в яких використовуються непрямі свідчення. Додамо, що 

досить важливим є визначення П. Куртцом гіпотези, яку він визначає як спосіб 

пояснення, за допомогою якої людина може поєднати воєдино різні елементи 

ситуації, які будуть їй зрозумілі. Це відбувається завдяки співставленню 

причинних рядів і наслідків, які їм відповідають [100, с. 100]. Слід зазначити, 

що таке визначення вченого є досить аргументованим і обґрунтованим. 
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Наступним, четвертим методом є гіпотетико-дедуктивний. Саме за 

допомогою даного методу можна перевірити запропоновані гіпотези 

експериментальним чином. Втім, досліджуючи певне явище слід враховувати, 

як зовнішні так і внутрішні передумови появи даного факту, не оминаючи 

увагою логічні зв’язки між теорією та експериментом досліджуваного явища. 

На цій основі П. Куртц обґрунтовує мету науки й виокремлює дві її цілі. 

Зокрема, перша розвиває теорії, які допомагають нам пізнавати природу, 

додатком до цього є застосування їх в технологічних цілях. Призначенням 

другої є наближення її до природи, адже сама по собі вона є незалежною від 

нашого досвіду. В сукупності це означає, що знати все наперед людина не 

може, але має бути наполегливою та йти вперед. В контексті сказаного у 

скептика виникає питання: як багато людина може знати, та який ступінь 

точності її тверджень про те, що щось є істинним? Якщо розглядати це питання 

у тому аспекті на який вказує П. Куртц, що наука – це метод дослідження, а не 

фіксований набір абсолютних істин, то ми отримаємо наступне тлумачення: 

«по-перше, історія наукового прогресу показує: ми не можемо заздалегідь 

сказати, що буде або повинно бути вище людського розуміння. По-друге, 

відносно того, що не відомо нам сьогодні, хоча можемо міркувати над цим, все 

рівно слід утримуватися від суджень, поки ми не зможемо достатньо повно 

пізнати його. По-третє, ми тим не менш, маємо істотним об’ємом надійного 

знання, міцно встановлених і підтверджених на практиці гіпотез і теорій, на 

основі яких можемо діяти» [100, с. 109]. Між тим, не дивлячись на вказані 

особливості визначення істинності знання для П. Куртца залишається 

невід’ємним та безсумнівним визначеність критичного дослідження. 

П’ятою формою отримання знання, за П. Куртцом, є аналітичні свідчення, 

які вчений пояснює за допомогою інформації, яка отримується в математиці, 

геометрії та аналітичних судженнях і є достатньо надійною. Таким чином, 

висновки тут робляться в межах формальної системи та перевірки на основі 

декількох припущень – чи існує між ними логічний зв’язок. Більше того, саме 
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тут не використовуються емпіричні істинні судження, а навпаки, вони стають 

не потрібними, адже вже існують заздалегідь визначені правила гри. 

Щодо останнього виду надійного знання, який виокремлює П. Куртц, це 

технологічне знання, тобто практичне знання, яке знає як і що робити. Подібна 

точка зору дає зрозуміти, що саме таке знання дає людині активну взаємодію зі 

світом, надає можливість більше й краще пізнати навколишнє середовище. 

Звісно, окрім наукового дослідження світу технології дають можливість 

дізнатися більше і про буденне життя, зробити його зручнішим та 

зрозумілішим. Саме за допомогою такого знання кожна людина зможе 

організувати свій робочий день, творити, робити різні речі та винаходи. 

Прикладом таких дій є спеціалісти, які працюють в прикладних науках таких як 

механіка, інженерія, хірургія, комп’ютерні технології. Все це буде дієвим, 

вважає П. Куртц, адже технології це знання дії, які змушують діяти й 

здійснювати щось, а не просто пояснюють чи описують будь-що. Кожна 

людина існує та взаємодіє з життям світу, вчиться щось робити. Така її 

діяльність є додатком до того надійного знання, яке на нашу думку, досить 

вдало охарактеризував П. Куртц вказавши, що знання істинно-ціннісне, воно є 

не просто теоретичним, а також і практичним. Щоб стати істинним це знання 

пройшло перевірку застосуванням до світу, в якому ми живемо і діємо [100, 

с.110-112].  

Підводячи підсумок ми дійшли висновку, що за П. Куртцом, для того, щоб 

отримані гіпотези перетворились в знання потрібно доказати їх реальне 

існування, але дослідження не є кінцевим пунктом свідчення надійності 

отриманої інформації, адже для людини головним є здоровий глузд, який  не 

дасть їй впасти в безодню сумнівів. Тому, що здоровий глузд, за визначенням 

П. Куртца, «відноситься до області критичного або практичного мислення. Він 

заснований на звичайній спостережливості, припускає здатність до здорового 

міркування і тлумачення фактів, до проникливості, включає в себе вміння 

бачити наслідки подій, їх вплив на поведінку людей і положення справ в 

дійсності» [100, с. 115]. Це означає, що людина повинна в своєму житті 
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керуватися планами на майбутнє, тобто йти вперед, бути відкритою до різних 

подій, фактів і готовою до нових звершень. Все це П. Куртц називає «здоровим 

глуздом, який дозволяє нам все це робити тому, що він пов’язаний з методом 

перевірки ідей, а не з встановленням конформістських вірувань або відсталих 

догм» [100, с. 115-116]. Зважаючи на це невипадково вчений основує здоровий 

глузд на трьох чинниках: 

а) якщо є щось очевидне, то це є твердо встановлені факти; 

б) зрозумілі міркування та висновки випливають із логічно вірних 

міркувань; 

в) висновки будуть результативнішими, якщо вони перевірятимуться через 

практичні наслідки, які випливають із них [100, с. 116]. 

Якщо спробувати підсумувати вище сказане стосовно результативності 

освоєння дійсності та світу, взагалі, то стає зрозуміло, що для П. Куртца саме 

активність людини, її спрямованість в майбутнє, різноманітні дослідження, а не 

пасивність і просте сприйняття навколишнього середовища, є пріоритетними. 

Для вірного та адекватного сприйняття світу у людини є здоровий глузд. Коли 

дослідження та здоровий глузд починають діяти вони включають в себе 

об’єктивний метод, який узагальнює отримане знання та його істинність. 

Об’єктивний метод – це прагматична методологія, критерієм якої є 

ефективність результатів, які отримуються. «Він містить в собі правила 

дослідження і підтвердження, які приймаються, як найкраще і зручніше завдяки 

результатам, які можна отримати з їх допомогою» [100, с. 117]. Об’єктивний 

метод не може бути просто набором правил, які допомагають у перевірці всіх 

істинних переконань. Тому, що описуючи певні загальні характеристики 

об’єктивного дослідження й те, як в реальності працює такий метод, все це 

залежить від конкретних обставин в яких він застосовується. 

Запропоноване П. Куртцом визначення об’єктивного методу дає змогу 

більш глибоко та багатоаспектно розглянути деякі положення за допомогою 

яких отримується знання. Отже: всі твердження повинні мати форму гіпотези і 

тим самим не розглядатися як остаточно встановлені та такі, що не підлягають 
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змінам. «Гіпотези слід розглядати як робочі ідеї або припущення, які 

потребують перевірки. Вони є заявами про те, що щось є істинним, і якщо це 

так, то повинні бути наведені основи на їх підтримку» [100, с. 118]. Характерно, 

що гіпотеза передбачає наявність істинного знання і воно буде досягнуто тільки 

тоді, коли буде досліджено. Саме гіпотези спрямовують наукове дослідження, 

за умови їх підтвердження вони зможуть увійти до нашого основного знання; 

перш ніж прийняти гіпотезу необхідно мати адекватні докази на її підтримку. 

Тут мова йде саме про емпіричні докази, які зможуть довести істинність 

гіпотези або відкинути її. Також не варто упускати те, що свідчення не повинні 

бути пасивними, «тобто конкретна частина інформації повинна фіксуватися при 

активній участі спостерігача. На даному етапі експериментатори можуть бути 

зайнятими обробленням або перевіркою результатів, щоб знайти причини які їх 

породжують. Вони прагнуть розкрити можливі відношення між ними» [100, 

с. 119]. У цьому аспекті твердження, які висловлюються не повинні спиратися 

тільки на суб’єктивні факти, вони повинні бути інтерсуб’єктивними. Це коли в 

певних стандартних умовах відтворюється однаковий результат, який буде 

доступний для повторення серйозними, об’єктивними та відповідальними 

дослідженнями. Більше того, за свідченням П. Куртца, отримані докази мають 

надаватися неупередженими і нейтральними спостерігачами; існуюча гіпотеза 

має досліджуватися вже із перевіреними чи не перевіреними твердженнями. 

Завдяки цим перевіркам можна зрозуміти, яка із теорій є кращою для того щоб 

на неї можна було спиратися; за допомогою наслідків можна дати оцінку 

твердженням; повинен бути присутній принцип помилковості, чи фаллібілізму 

(цей термін свого часу ввів  Пірс). Додамо, що для П. Куртца даний принцип є 

головним в об’єктивному методі. Існуюча гіпотеза стає тоді переконливою, 

коли вона є сукупністю свідчень і обґрунтувань, які приводяться на її 

підтримку. Тому в даному випадку відношення між передбачуваним та його 

обґрунтуванням не є штивно необхідним чи очевидним, а є вірогідним [100, 

с. 120-123].  
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Таким чином, узагальнюючи, можна зробити висновок, що останньою 

формою отримання знання, за П. Куртцом, є те, що людина повинна бути 

відкритою до нових ідей, знань і відкриттів. Наш відкритий розум повинен з 

терпінням відноситися до гіпотез, які конкурують і тому прагнути знову, і 

знову розглядати їх без упередженості чи догматизму. Щоб досягти чіткого та 

істинного знання необхідно отримати надійне знання, яке можна дістати за 

допомогою використання методу дослідження та активного процесу. 

Безперечно, кожна людина індивідуальна з власними поглядами та думками, 

вона має здатність привносити щось нове, але щоб дійти до спільної згоди і 

отримати істинне знання, необхідно віднайти ті спільні рішення та згоду, які 

допоможуть прийти до спільного консенсусу в отриманні надійного знання. 

Тільки за умови спільних дій та пізнання ми матимемо можливість отримати 

істинне знання, пізнати більше нового, а допоможуть нам досліджувати нові 

факти та добувати нову інформацію, професійні науковці та безпристрасні 

дослідники. Не поступатися перед перешкодами, визнавати те, що можемо 

чогось і не знати, але не слід боятися цього незнання й намагатися знайти 

способи його вирішення. 

 

2.2. Моральні та етичні переконання людини-скептика 

Закони етики і моралі супроводжують людину повсюди протягом всього 

життя. Вони допомагають зберігати порядок та гарні стосунки не тільки між 

окремими людьми, а й в цілому суспільстві. Завдяки етиці виробляються 

особисті та загальні цінності, яких дотримуються люди для упорядкування 

власного життя та суспільства. Наразі проблеми етики та моралі залишаються 

важливими для мислителів, які не випускають їх із поля власних досліджень.   

У контексті сказаного цілком логічно смислове окреслення того, що 

представляє собою феномен етики і в чому полягає її необхідність для 

сучасного суспільства. Існує багато визначень етики, які є досить вичерпними. 

В сучасній філософській і соціально-політичній літературі є ряд праць 

присвячених історії та теорії етики. Все багатоманіття визначень свідчить про 
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те, що етику визнають, як науку про мораль, яка вивчає норми поведінки та 

моральні правила; вона досліджує природу, сутність, специфіку, роль і місце 

моралі в розвитку людини. У «Філософському словнику» зазначається, що 

«етикою називають одну із давніших теоретичних дисциплін, об’єктом 

вивчення якої є мораль. Етика виникає в період становлення рабовласницького 

строю, виокремлюючись із стихійно-буденної моральної свідомості 

суспільства, як одна із основних складових частин філософії як «практична» 

наука про те, що потрібно робити на відміну від чисто теоретичного знання про 

суще» [177, с. 572].  

Загалом проблеми етики у різних аспектах досліджували – Т. Адорно, 

Т. Аболіна, Р. Апресян, Г. Аляєв, І. Бентам, У. Бек, Д. Белл, Ю. Габермас, 

П. Гайденко, Р. Гейр, А. Гусейнов, О. Доброхотов, А. Єрмоленко, В. Єфіменко, 

В. Загороднюк, І. Кант, М. Каган, В. Кізіма, С. Кримський, В. Малахов, 

Дж. Мілль, Дж. Мур, В. Мовчан, В. Сіверс, П. Слотердайк, В. Семіколенов, 

Є. Тоффлер, Й. Хейдинга, О. Шинкаренко, Р. Шеллі, В. Шохін та ін. 

Нині, коли Україна, розбудовуючи власну державу також безпосередньо 

стикнулась з багатьма проблемами, чільне місце серед яких посідають питання 

моральних і етичних цінностей. Адже ті ідеї та закони, які пропагує етика, дуже 

часто порушуються в медицині, політиці, екології, економіці, в правовій галузі, 

загалом у повсякденному житті та в стосунках між людьми. Тому  недивно, що 

особливої увагу проблемам етики і моралі приділяють сучасні вітчизняні 

дослідники, які зазначають, що «в останнє десятиліття формуються якісно нові 

теоретичні концепції, в яких узагальнюються закономірності морального життя 

різних соціумів, функціонування переважаючої культурно-історичної форми 

суспільної моралі… Передусім це стосується проблематики морально-етичного 

регулювання як на індивідуальному рівні, так і в різних колективних 

утвореннях…» [145, с.23]. У сучасній інтелектуальній думці наявна 

визначальна тенденція стосовно того, що «сучасне складно організоване, 

деперсоналізоване суспільство характеризується тим, що сукупність 

професійно-ділових якостей індивідів… мало залежить від їх особистісних 
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моральних доброчинностей… Суспільні права залежать не стільки від етоса 

індивідів, скільки від системної (наукової, раціонально упорядкованої) 

організації суспільства в тих або інших аспектах його функціонування. 

Суспільна цінність людини визначається не тільки її особистими моральними 

якостями, скільки моральною значимістю тієї сукупності великої справи, в якій 

вона приймає участь. Мораль стає переважно інституціональної та 

трансформується в прикладні сфери…» [60]. 

Таким чином, існуюча в сучасному суспільстві деградація моралі змушує 

знову дослідників і вчених замислитися над вирішенням цих питань. У цьому 

зв’язку приймаються ряд документів у яких висвітлюються етичні проблеми. 

До таких документів відноситься «Гуманістичний маніфест», який задумувався 

авторами, як необхідна ідейна та моральна опора людству. Для даного 

дисертаційного дослідження представляє цінність «Гуманістичний маніфест – 

2000», основна увага в якому приділялась етичній стороні людського існування. 

В ньому проголошувалось, що людський фактор на Землі стає все більше 

важливим і вирішальним, тому необхідно використовувати ті цінності, які 

будуть визначати якість існування особистості та суспільства і такими  

факторами є етика та розум. «Гуманісти вірять, що ріст знання дозволяє людям 

бути мудрішими та людянішими, а моральні норми сприяють прогресу розуму. 

Розум найкращим чином забезпечує правильність морального вибору та 

поведінки. Людяність найкращим чином забезпечує реалізацію пізнавальних 

ресурсів людей» [55]. Загалом, у Маніфесті підіймались різні проблеми. 

Зокрема, особлива увага приділялась питанням відділення держави від церкви, 

перша має бути світською, а тому не повинна виступати ні на захист, ні проти 

релігії, тобто бути нейтральною. Всі ці моральні принципи, вважають 

гуманісти, повинні вироблятися на основі реального життя людей і мають бути 

спільними для всіх. Природно, що моральні норми випливають із людського 

життя, тому вони логічно пов’язані із звичними та природними інтересами, 

бажаннями, потребами та цінностями кожної людини. Етичність даних норм 
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можна визначити тоді, коли вони сприятимуть людському щастю та соціальній 

справедливості.  

Зважаючи на таку певну невизначеність у моральних та етичних нормах і 

принципах у Маніфест були закладені основні принципи етики гуманіста. Перш 

за все, головною цінністю є гідність та незалежність особи,  тому етика 

гуманіста має бути спрямованою на максимізацію свободи вибору; етика 

гуманіста включає в себе наступні доброчинності: здібність до творчості, 

самостійний вибір, мислення і поведінку. Обов’язок людини реалізувати 

таланти та здібності, які вона отримала від природи; до моральної поведінки 

індивіда повинні входити співпереживання та піклування про інших; дана етика 

відстоює необхідність виховання моральних навичок у дітей та юнацтва; всі 

моральні дії та судження мають базуватися не тільки на основі моральних 

мотивів, але й на основі розуму, за допомогою якого ми приймаємо та 

осмислюємо власні рішення. Якщо виникають будь-які моральнісні 

ускладнення, то необхідно використовувати розумний діалог і шукати згоди та 

порозуміння; слід бути готовими до корегування власних моральних принципів 

і цінностей на основі майбутнього та нових ситуацій; етика має базуватися не 

тільки на цілях, а й на принципах, тобто: «ціль не виправдовує засоби, характер 

цілей визначається засобами, мають існувати межі дозволеного…» [55].  

На долю сучасного гуманіста випадає дуже багато завдань і проблем, які 

він має вирішити за допомогою власних етичних принципів, вдосконалюючи їх 

та підлаштовуючи до сучасних реалій життя. Загалом, етична діяльність 

гуманіста повинна виробляти і включати в себе новий тип світогляду, який буде 

відповідати сучасним потребам та можливостям людства. Таким світоглядом 

може бути планетарний гуманізм, який здатен відстоювати права людини, її 

свободу та гідність.  

У контексті вищесказаного цілком логічно напрошується смислове 

окреслення того, які фактори мають вплив на ці процеси? На нашу думку, 

досить вичерпну відповідь на це питання можна знайти у Маніфесті, в якому 

зазначається наступне: по-перше, в даний час відбувається дуже сильна 
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глобалізація суспільства, тому головним принципом планетарного гуманізму 

має бути необхідність поважати гідність всіх людей світового суспільства. 

Поряд із відповідальністю за сім’ю, родичів і друзів, необхідна ще й 

відповідальність за спільноту, націю та людство, не забуваючи про людей, які 

мешкають за межами нашої держави. «Планетарність етики гуманізму потребує 

поширення на людство, як цілого принципу: чини так, щоб сума людських 

страждань зменшилась, а щастя – збільшувалось» [55]. По-друге, не слід 

занадто підкреслювати національну культурну особливість, адже результатом 

може стати взаємне відчуження, яке приведе до деструктивності суспільного 

життя; по-третє, необхідно поважати гідність всіх людей; по-четверте, 

принципи етики гуманізму мають будуватися та бути спрямовані на майбутнє; 

по-п’яте, наслідки людських дій змушують нас з обережністю здійснювати 

щось, що може поставити під загрозу життя всього людства. Тому, головною 

умовою є забезпечення безпеки та благополуччя нинішнього та майбутнього 

світу [55].  

В сучасному світі дуже швидко поширюються наукові надбання людства, 

які є невід’ємною частиною життя кожної особи, тому логічно, що дана 

тематика не оминула увагою філософію, а точніше сучасний світський 

гуманізм, для якого  наука та її діяльність є одною із головних областей 

дослідження. Так метод дослідження, раціональна характеристика та розум 

завжди були предметом вивчення відомого сучасного гуманіста П. Куртца. 

Тому невипадково вчений використовував принципи та концепції скептицизму, 

застосовуючи їх до етичної активності гуманіста. П. Куртц, аналізуючи етику 

гуманіста намагався визначити яким чином діє етика людини-скептика, що вона 

несе нового, до чого слід прагнути людині, що є вищим основоположним 

добром і чи можливе нормативне знання? «Чи можна свідомо розмірковувати 

про такі поняття, як «добро», «зло», «істина», «брехня», «справедливість», 

«відповідальність»? Чи існує те, що називається «етичною істиною»? [102, 

с. 272]. Шукаючи відповідь на ці питання, П. Куртц зазначав, що у становленні 

своїх моделей, структури та понять, етичне знання пройшло досить довгий 
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шлях, але однозначних принципів, яких могли б дотримуватися люди немає. 

Адже на різні життєві позиції кожна людина дивиться по-своєму, з точки зору 

свого світогляду, при цьому спираючись на власне життєве кредо. Тому 

відповідаючи на ці питання та досліджуючи етичне знання вчений знову 

повертається до трьох видів скептицизму (про них вже йшла мова в 

попередньому підрозділі), але вже застосовує їх до етичної сфери. 

Перш за все П. Куртц розглядає етичний нігілізм, для якого є характерна 

«неможливість перевірки етичних думок емпірично або за допомогою розуму» 

[102, с. 273]. Етичні нігілісти вважають, що не можливо знайти  у світі основи 

моралі, які б були незалежні від досвіду людини. Втім, П. Куртц переконаний у 

тому, що заперечення існування будь-якої моральної істини або надійного 

знання в області практичного судження неодмінно приводить до нехтування 

величезним обсягом етичних знань, який є у людини. Взагалі скептики 

вважають, що моральні норми та правила, які існують, пов’язані із тими 

умовами в яких живе людина. Безперечно, в тому часі в якому вони виникли, 

мораль може існувати, але якщо застосовувати ці етичні принципи до більш 

сучасного часу, тоді буде важко їх дотримуватися.  

Однак, це не єдина помилка етичних нігілістів на яку вказує П. Куртц. 

Наразі він виділяє ще одну негативну їх сторону, яка стосується того, що вони 

заперечують існування об’єктивних критеріїв, за допомогою яких можна 

перевірити етичні принципи. З цього слідує, що моральні переконання є ні чим 

іншим, як вираженням індивідуальних смаків і відчуттів, а це у свою чергу дає 

можливість визначити яке з цих явищ вважається кращим. Втім, це приводить 

вченого до з’ясування питання, чи є такий суб’єктивізм корисним для нас. 

Роз’яснення полягає в тому, що «суб’єктивізм в етиці зводить людську мораль 

або до бездумної й покірної терпимості, або до варварства, адже в даному 

випадку людина позбавлена об’єктивної опори, щоб мати змогу 

висловлюватись проти якої б то не було владарюючої дикості, або ж ми 

приходимо до повного абсурду, коли немає що сказати стосовно етичної і 
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моральної переваги, оскільки самі поняття істинного й хибного втрачають 

всякий сенс» [102, с. 276]. 

Отже, наведене вище є достатнім доказом того, що етичний нігілізм можна 

визначити як ознаку моральної незрілості, інфантильності, а тих хто яро його 

проповідують є просто не зовсім морально розвиненими особами. Слідуючи 

такому визначенню П. Куртц вказує ще на одну помилкову позицію етичного 

нігіліста. Вона полягає в тому,  що людина повинна бути нейтральною відносно 

прийняття моральних принципів. Вирішенням цієї проблеми є те, що немає 

певного загального правила, в якому б стверджувалось, що потрібно 

утримуватися від моральних законів. Якщо ж заперечувати, що існує хоч якась 

моральна істина чи надійне знання в областях практичних суджень, то 

результатом буде зневага до величезного обсягу етичних знань, яке накопило 

людство, колективної мудрості та усіх надбань багатьох поклонінь [102, с. 277]. 

Зважаючи на дане тлумачення П. Куртцом етичного нігілізму, має сенс, у 

певному зрізі нашої проблематики, звернутись до аналізу помірного етичного 

скептицизму. Зокрема, представники цього скептицизму стверджують, що: 

«хоча почуття та емоції лежать в основі всіх людських цінностей, проте вони 

залишають місце для раціонального аналізу й контролю етичної та 

аксіологічної ситуації» [102, с. 278]. Свого часу про даний вид етичного 

скептицизму писав  Д. Юм. Він вважав, що моральне судження внутрішньо 

застосовує почуття, а саме – коли ми оцінюємо дію або рису характеру, як 

хорошу чи погану чим даємо зрозуміти схвалюємо ми їх чи ні. Поступаючи 

таким чином людина дає зрозуміти, що вона відчуває – відчуття задоволення чи 

незадоволення, або ж  навпаки, розглядає це, як щось корисне чи шкідливе. Сам 

по собі розум не може виражати моральні судження, а також не може 

самостійно проводити моральні розмежування чи виступати суддею в різних 

моральних колізіях. Отже, розум, як такий, не може вирішувати моральні 

проблеми. Роздуми Д. Юма, відзначає П. Куртц, стосовно того, що «розум є і 

має бути рабом пристрастей» являється одночасно і провокаційним, і 

суперечливим. Адже цим Д. Юм підкреслював, що моральні судження не є 
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твердженнями про реально існуюче, які перевіряються в ході спостереження та 

які не схожі з логічними висновками відносно стосунків між ідеями [102, 

с. 280-281]. 

Свої думки стосовно помірного виду скептицизму висловлювали й 

філософи ХХ ст., починаючи від Дж. Мура і до емотивістів, які в своїх роботах 

аналізували мову моралі. Цю думку одним з перших висловив Дж. Мур 

відзначаючи, що будь-яке визначення блага не витримує строгого логічного 

аналізу, воно може застосовуватись і до теологічних, і до натуралістичних 

етичних систем. Емотивісти в свою чергу вважали, що етичні терміни не є 

описовими, їх неможна визначити, тому що вони, по своєму характеру, 

емоційні. Проте, більш конкретно, на нашу думку, відносно помірного 

скептицизму висловився П. Куртц, який стверджував, що не дивлячись «на 

індивідуальні відмінності у відчуттях чи емоціях, моральна поведінка не може 

бути повністю вільною від раціональних міркувань» [102, с. 282].  

Ситуація з визначенням сутності помірного скептицизму вирішувалась 

далеко не відразу, оскільки деякі дослідники вивчали її не даючи точної 

дефініції її визначення. Тому П. Куртц, при визначенні дій помірних скептиків 

вважав, що вони можуть апелювати: по-перше, до послідовності або логічності 

(тут мається на увазі те, що людина притримується певних моральних 

принципів, і якщо вона відступить від них то тим вона буде суперечити собі); 

по-друге, це принцип наслідків (тут мова йде про те, що індивід 

притримуючись моральних законів не зважає на їх наслідки). Виходячи з цього 

П. Куртц зазначає, навіть якщо ми будемо мати власні, індивідуальні етичні 

установки, то все рівно повинні переглядати їх на основі раціоналізму й 

підлаштовувати їх відповідно до стану в світі. У цьому аспекті тотальні 

скептики стверджують, що наші моральні норми виходять тільки із нашої 

емоційної сфери, тоді коли помірні скептики зазначають, що в етичній сфері 

повинен використовуватись тільки раціоналізм. Але звичайно це не є вірним 

рішенням для етичної діяльності гуманіста. Тому П. Куртц звертається до 

третього виду скептицизму – дослідницького. Ми вже розглядали цей вид 
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скептицизму, до якого входить скептична компонента, а саме когнітивна. 

Інакше кажучи, коли відбувається скептичне дослідження тоді починає діяти 

наш розум і раціональне пізнання. Таким чином індивід постає перед вибором 

чи обирати аутентичне етичне судження, яке повинно бути пов’язане з 

прагненням досягти надійного знання в усіх областях людської діяльності. Це 

означає, що кожен вибір людини базується на тому знанні, яке вона отримує 

завдяки навколишньому світу, в якому співвідношення між знанням і цінністю 

є центральною концепцією етичного дослідження. У цьому зв’язку саме 

дослідницький скептицизм пов’язує в собі дві людські якості – раціоналізм та 

емоційність, які допомагають отримати етичне істинне знання [102, с. 283].  

Керуючись такими методологічними позиціями, логічно випливає питання: 

якими ж загальними, затвердженими та моральними принципами можуть 

користуватись люди? У цьому аспекті П. Куртц зазначає, що мораль є 

релятивною по відношенню до життя індивідів чи суспільства, вона поринула в 

соціально-історичний контекст і в конкретні ситуації. Адже «ми не розглядаємо 

моральне життя абстрактно, сподіваючись охопити його сенс; ми завжди 

починаємо тут і зараз, маючи справу з цією конкретною людиною в цьому 

суспільстві перед лицем цього вибору» [102, с. 284]. Застосовуючи методи 

дослідницького скептицизму, гуманіст тим самим виробляє предмет етики, і це 

перш за все є – дія і поведінка. За визнанням П. Куртца, для етичного гуманіста 

головним є практична мета, яка буде скеровувати нашу власну мету у 

відповідному напрямі, що дасть нам можливість бути завжди активними і 

впливати на навколишній світ. Це знання аналогічне тому, якого прагнуть 

досягти не лише в прикладних науках, але і в мистецтві [102, с. 285]. 

Висвітлюючи специфіку етичного дослідження П. Куртц зазначає, що вона 

починається тоді, коли виникає будь-яка головоломка, яка пов’язана з 

необхідністю зробити якусь дію. Це може бути й ситуація конфлікту між 

конкуруючими цінностями і нормами. У такій ситуації в роботу включається 

відкритий розум, який допомагає досліджувати наші цінності та принципи і 

відбирає ті, які є  найбільш відповідними. Таким чином стає зрозуміло, що 
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головною для етичного дослідника, як ми знаємо, є практична мета, яка 

допомагає людині самій обирати те, що буде скеровувати її поведінку та 

впливати на оточуюче середовище. Такі здібності притаманні людям, які 

займаються в технологічній сфері, адже саме такі науки потребують від 

науковця вмінь та досвіду розумного вибору. Це можуть бути юристи, 

викладачі, лікарі, інженери та ін. Але кожній з дій передує ціль, тому необхідно 

з’ясувати звідки людина бере свої цілі. 

У даному аспекті П. Куртц пояснює, що будь-яка наша дія ґрунтується на 

етичних переконаннях (вони ведуть нас до певної мети), разом з тим вони є 

успадкованими нами з минулого, коли існували в якості гіпотези, а тому 

виникає необхідність у перевірці їхніх фактів за допомогою оціночного базису. 

Під оціночним базисом П. Куртц розуміє загальні моральні чесноти, які були 

успадковані нами від людської цивілізації. До якої б культури не належали 

люди, вони мають схожі потреби, стикаються з типовими проблемами, а саме – 

необхідністю виживання, збереження здоров’я, добуванню їжі й житла; 

сексуальні стосунки, виховання, захист та навчання дітей і т.п. Для задоволення 

всіх цих потреб індивіда та для керування сферою людських відносин був 

вироблений певний набір моральних чеснот, серед яких П. Куртц виділяє 

основні моральні норми: 

- чесність: правдивість, обов’язковість, щирість;  

- вірність: відданість і надійність;  

- благозичливість: доброзичливість, неспричинення зла іншим людям, 

згода і добровільність в сексуальних стосунках, добродійність; 

- порядність: вдячність, відповідальність, справедливість, терпимість і 

співпраця [102, с. 287]. 

Поряд із визначенням основних моральних норм П. Куртц застосовує 

оціночний базис до якого відносить загальні потреби людського роду. Для того, 

що б люди мали можливість виживати і діяти розумно необхідно ці потреби 

задовольняти. Це стосується біогенних потреб, які в свою чергу поділяються 

на: а) потребу виживання (необхідність бути захищеним від  небезпеки або 
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смерті, тобто від природних стихій, диких тварин, які загрожують життю 

людини); б) гомеостатичні потреби (достатня кількість їжі, одягу та житла). 

Людський організм потребує підтримки й певної рівноваги, щоб не було 

загрози його здоров’ю (відновлення гомеостазу); в) потреби зростання 

(нормальний процес зростання і розвитку немовляти, дитини і дорослого, 

включаючи прямоходіння, мову, грамотність, статевий розвиток і дозрівання) 

[102, с. 286].  

Інший вид потреб, який виокремлює П. Куртц, це психо-соціогенетичні 

потреби, які містять у собі: а) необхідність любові (ця потреба полягає не лише 

в статевому коханні, але й родинній турботі, а також формах ніжної 

прихильності та турботи про благополуччя інших); б) приналежність до 

певного співтовариства (здатність ідентифікувати себе з іншими людьми, як у 

дружбі, так і в спілкуванні, сюди, ж входять відчуття милосердя й певні 

альтруїстичні установки); в) самоповага (впевненість у собі, у власних 

здібностях є істотною для нормального зростання і розвитку); г) автономність 

(здатність робити вибір, самовизначатись і керувати собою, думати або діяти 

самостійно, не піддаючись диктату з боку інших і не підкорюючись натовпу); 

д) творча актуалізація (здатність творчо працювати, досягнення нових цілей, 

реорганізовувати різні речі в світі та вносити зміни в навколишнє середовище); 

е) пізнання (здатність думати і розмірковувати; розвиток широкого діапазону 

інтелектуальних здібностей, включаючи здатність висловлювати судження 

практичного значення) [102, с. 288-289]. 

Отже, ми з’ясували, що окрім використання етичного дослідження 

необхідно застосовувати оціночний базис, який допоможе нам отримати етичне 

знання. Для цього людина повинна бути розумово розвиненою, адже щоб 

зрозуміти моральні принципи та дотримуватись їх індивід повинен досягнути 

певної стадії розвитку. Втім, як відзначає П. Куртц, ці «загальні моральні 

норми» і «основні потреби людини» мають досить узагальнений характер, щоб 

вказувати людині, як слід поводитись у тому або іншому конкретному випадку. 

Адже принципи, бажання та цінності людини так само різняться між собою, як 
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деякі люди, які змінюються точно так, як змінюються суспільства. «Етичний 

вибір, – зазначає П. Куртц, – завжди залежить від унікальних, глибоко 

особистих смаків і уподобань, бажань і переваг окремої людини. Вибір, який ми 

робимо, зумовлений конкретними соціо-культурними та історичними межами, 

в яких ми живемо, і тому містять у собі конкретні соціальні й національні 

традиції» [102, с. 291]. Наведені визначення є достатнім доказом моральних 

норм та потреб людини при етичному виборі. 

Переходячи до визначення індивідуальних етичних цінностей, зазначимо, 

що на думку П. Куртца, це наші особисті цінності та принципи, які можуть 

бути проаналізовані й піддані свого роду випробуванню на порівняльній шкалі 

за допомогою висунення різних альтернатив і варіантів. Також їх можна 

оцінювати і за їх ефективністю, за критерієм відповідності нормам, яких 

дотримуються люди. Виносячи певне судження людина, тим самим, може 

оцінити його реальні наслідки, його вплив на себе і на інших людей, які 

знаходяться в межах взаємодії з ним. Беручи до уваги ці фактори, можна 

визначити, що людина спирається на раціональну компоненту, яка входить в 

процес прийняття рішення. Саме раціональний фактор, вважає П. Куртц, (а 

розум і є невід’ємною частиною оцінювання), оцінюючи щось або 

виправдовуючи свій вибір, допомагає нам скористатися допомогою розуму. 

Все, що людина може оцінювати – події, рішення, різного роду ситуації, вона 

не може здійснити без певних цінностей, адже перш ніж оцінювати якийсь 

предмет він нас повинен зацікавити, привернути нашу увагу, тобто з’являється 

цінність до цього предмету. Тут під цінністю П. Куртц розуміє «зацікавленість 

в об’єкті, в яку включена власна оцінка розрахунку його вартості» [102, с. 292]. 

І лише після появи цінностей у людини формується певна оцінка, яка здатна за 

допомогою розуму, сприяти їй у аналізі та пошуках всіх «за і проти» і т.п.  

Наведене нами тлумачення П. Куртцом сутності етичних індивідуальних 

цінностей має сенс у певному зрізі аналізу нашого дослідження. Зокрема, воно 

дозволяє підкреслити, що оцінювати те, що відбувається навколо людини 

можна звертаючись до свого минулого досвіду, спираючись на попередні 
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оцінки і розрахунки, на загальні моральні норми, етичні принципи культури, в 

якій відображаються потреби людини, її власні унікальні бажання та прагнення. 

Отже, етичне міркування, яке ми поступово отримуємо і яким вчимось 

користуватись, таке етичне розмірковування містить у собі процес, який 

П. Куртц назвав «акт-дукцією». «Під цим, – вказує він, – я маю на увазі, що ми 

виводимо дії, які є найбільш відповідними – ми ведемо дію – в рамках даної 

оціночної бази, яка є в нашому розпорядженні. В результаті можна сказати, що 

певний вибір в даній ситуації буде більш розумним, ніж інші» [102, с. 293-294]. 

Неодноразово П. Куртц відмічав, що отримане етичне знання, це, по-

перше, міра достовірності; по-друге, міра помилки. Зважаючи на це він  визнає, 

що існують альтернативні стилі життя та велика різноманітність людських 

цінностей і норм, а етична мудрість підказує нам наскільки життя сповнене 

невизначеностями, які в певному сенсі допускаються її недетермінованістю. 

Людина дуже рідко, якщо це взагалі коли-небудь трапляється, може бути в 

чомусь абсолютно впевненою, вона постійно зіштовхується з новими 

викликами, новими проблемами і конфліктами, новими відкриттями і 

можливостями, з якими завжди доводиться стикатися вперше. Тому, 

невипадково впродовж всього життя людину чекають дилеми, парадокси та 

головоломки, окрім цього її завжди буде супроводжувати необхідність вибору, 

яким би болісним, хворобливим і драматичним він не був. Все залежатиме від 

ситуації, в якій вона буде знаходитись, а саме вибір який потрібно зробити. Не 

падати духом, бути завжди оптимістом і прагнути до гідного життя, наскільки 

це можливо, таку етичну позицію П. Куртц називає – меліористською.  Під цим 

поняттям вчений розуміє те, що «воно вчить не розраховувати на недосяжне в 

цьому або наступному житті, але дозволяє дійсно вірити в те, що ми в змозі 

поліпшити умови існування людини і можемо досягти порівняно кращого, 

якщо не абсолютного блага» [102,  с.295].  

На основі проведеного аналізу ми можемо зробити висновок, що 

запропоновані П. Куртцом концепції є продуктивними тому, що торкаються 

майже всіх сторін людського буття.  Наразі вчений зазначав, щоб досягти 
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успіху в житті необхідно постійно  спиратися на етичну раціональність, 

передивлятися свої етичні цінності та принципи, вчитися на основі досвіду та 

робити відкриття в науках і технологіях. Проте в етичній сфері, як і в будь-якій 

іншій соціальній, є догматизм. Тому П. Куртц допускає можливість існування 

певної міри скептицизму, який буде протиотрутою від будь-яких форм 

морального догматизму. Часто моралісти-догмати впевнені в своїй правоті й 

стверджують, що володіють Абсолютною Істиною, Моральною Чеснотою, 

Благочестям, а також знають таємні шляхи до Прогресу й готові передати свої 

переконання всім людям. Такі фанатики від моралі прагнуть придушити і 

знищити будь-кого, хто опиниться у них на шляху. Але особливу небезпеку, 

вважає П. Куртц, становлять догмати в той момент, коли вони 

використовуються, щоб примусово узаконити якусь конкретну конфесійну, 

партійно-політичну або корпоративну мораль, які беруть на озброєння потужні 

соціальні інститути, такі як – держава, церква або транснаціональні 

корпорації [102, с. 296].  

Визнаючи власну схильність до помилок, людина тим самим вчиться 

виховувати в собі терпляче відношення до інших, сприймати і визнавати їх 

несхожість з нею, а також існування самих різних життєвих стилів. Людині, яка 

готова зробити колективне етичне дослідження, цей процес зможе допомогти 

краще підготуватися до того, щоб визнати за іншими певну міру свободи в 

реалізації того стилю життя, якому вони віддають перевагу. На цій основі 

П. Куртц констатує, що метод етичного дослідження вимагає певного 

раціонального та відкритого вивчення наших власних цінностей так само, як і 

цінностей інших людей. Навчаючись розуміти і цінувати різні уявлення про 

гідне життя людина набуває здатність розширювати рамки власної моральної 

свідомості, а це, у свою чергу, ще більше сприяє миру та злагоді в людських 

співтовариствах різного рівня [102, с. 296-297].  

Загалом, обґрунтовуючи свою концепцію П. Куртц закликав людей до 

всього на світі відноситися з терпінням, бути критичними до всякого роду 

дурощам і абсурду, навіть якщо вони виступають під гаслом особистої чесноти. 
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Він запевняв, що кожна людина має право, у разі потреби, рішуче протистояти 

тим антицінностям і порочним методам, які ґрунтуються на помилках, хибних 

уявленнях і є явно фальшивими й здатні завдавати шкоди. П. Куртц вважав, що 

«ми могли б жити в кращому світі, якби зуміли замінити сліпу віру 

дослідженням; емоційні підходи – обережним обдумуванням, силу і війну – 

освітою і переконанням» [102, с. 297]. Таку точку зору вченого ми повністю 

розділяємо й вважаємо достатньо виваженою та ґрунтовною, адже 

дотримуючись її людина зможе усвідомити всю силу розумної поведінки, 

позитивну значущість обмежень, які накладаються нею ж на її власний 

тваринний початок і можливість конструктивно поєднувати холодний та 

безпристрасний інтелект з гарячим серцем. 

На основі вищевикладеного доходимо наступних висновків, що 

необхідним та кращим для етичної сфери гуманіста є дослідницький 

скептицизм, за допомогою якого кожна людина зможе розвинути в собі етичну 

якість, винайти вірні та істинні моральні закони та не буде впадати в догматизм 

та хибні уявлення. Результатом стане значне поліпшення життєдіяльності 

суспільства, вцілому, та життя кожного індивіда, загалом. Прийти до таких змін 

людині допоможе  попередній власний досвід, досвід культур і традицій, 

відібравши з них все найкраще для своїх дій. В процесі дослідження було 

встановлено, що за П. Куртцом, етика – це дія і поведінка, в якій дія й поведінка 

ґрунтуються на розумі, який входить в оціночну базу, де до кожної речі людина 

підходить з оцінкою, виділяючи хороші та погані якості, визначаючи та 

оцінюючи чи є корисною та або інша річ. Позитивний результат можна буде 

побачити лише тоді, коли ми у своїх діях будемо спиратись на фундамент 

розуму, відповідаючи за свій вибір і дії. 

 

2.3. «Євпраксофія» Пола Куртца 

В сучасному світі процеси технічного та наукового розвитку відбуваються 

швидкими темпами й значною мірою впливають на життя людини в соціальній, 

політичній, економічній, демографічній, екологічній та інших сферах. Завдяки 
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цим процесам змінюється і світогляд людини, її положення в світі та 

суспільстві. Тому невипадково в останні десятиліття ХХ ст. у соціально-

філософській думці виокремлюється напрям гуманістичної орієнтації, який 

пов’язаний з осмисленням проблем людського буття. Як відомо багато наук і 

вчень досліджують людську природу в усіх її проявах і одним з них є гуманізм. 

Сучасний гуманізм є найважливішою стороною розвитку культури. Гуманізм, 

як продукт науково-раціонального мислення, вільнодумства та творчих 

здобутків людства в сучасних умовах стає світоглядною основою та стимулом 

розвитку світської культури. Досліджуючи гуманістичні ідеї, на нашу думку, 

доречно буде звернутись до такого документу, як Гуманістичний маніфест (в 

попередньому підрозділі ми вже розглядали цей документ аналізуючи виділені 

в ньому моральні та етичні аспекти). 

В даному підрозділі ми проаналізуємо ідеї, які проголошувалися в 

Гуманістичних маніфестах, а саме, створення такої релігії, яка не стосувалася б 

релігійних ідей, а навпаки зверталася б до мирських цінностей. Слід зазначити, 

що головними ідейними лідерами Першого маніфесту були філософ і член 

Першої Гуманістичної спільноти в Нью-Йорку Рой Вуд Селарс і унітаріанський 

священик Реймонд Б. Брегг. Саме в першому Маніфесті було обґрунтовано, 

чому виникає потреба в новій релігії. В ньому зазначалось, що «теперішня 

епоха породила величезні сумніви в традиційних релігіях, і не менш очевидне 

те, що будь-яка релігія, яка претендує на те, щоб стати об’єднуючою і 

рушійною силою сучасності, повинна відповідати саме теперішнім потребам. 

Створення такої релігії – найголовніша необхідність сучасності. 

Відповідальність за це лежить на нашому поколінні» [56]. Втім, у Маніфесті 

підіймались і питання гуманізму. Наразі, зазначалось, що для гуманізму – 

людина це частина природи, а її поява це є результат досить тривалого процесу; 

цивілізація та релігійна культура людини виникають у результаті поступового 

розвитку через взаємодію з оточуючим середовищем і соціальним спадком. 

Культура є невід’ємною частиною людини, вона неодмінно формує її; ми 

повинні замінити застаріли традиції, які включають богослужіння, молитву на 
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пізнання своєї індивідуальності, а також докладати всіх зусиль, щоб підвищити 

суспільний благоустрій; щоб у суспільстві між людьми панували розумні та 

гарні взаємовідносини, індивідам необхідно надавати можливість здобувати 

освіту, підтримуючи традиції. Представники гуманізму переконані, що 

«гуманізм стане на шлях соціальної та психологічної профілактики й зуміє 

протистояти відірваним від реальності сентиментальним надіям і 

свавіллю» [56]. 

Окрім цього в Маніфесті мова йшла про те, що людям необхідно 

виховувати в собі творчі здібності, це допоможе людству задовольняти свої 

життєві потреби; усі існуючі спільноти та інститути діють та зроблені заради 

людського життя. Контроль над спільнотами та установами, їх оцінка і 

скерованість на основі цінності людського життя, це є головною метою 

гуманізму; головною метою гуманізму є вільне всесвітнє суспільство, в якому 

люди добровільно у згоді зі своїм розумом працюють для суспільного блага. 

Гуманісти закликають до всезагального блага для всіх у світі. Таким чином, 

гуманізм, це утвердження життя, а не заперечення його; він шукає реальні 

можливості для життя, а не тікає від нього; прагне створити задовільне життя 

для всіх, а не тільки для обраних [56].  

Втім, для нашого дослідження представляє інтерес другий Гуманістичний 

маніфест, який був написаний у 1973 р. П. Куртцом і унітаріанським 

священиком Едвіном Г. Уілсоном. Саме в цьому маніфесті вже остаточно було 

проголошено, що ХХІ ст. повинно стати гуманістичним. Людина вже багато 

зробила для себе і для людства, значно освоїла Землю та дослідила її, але для 

повної гармонії необхідним є гуманізм. Ці та інші ідеї гуманізму були 

висвітлені в даному Маніфесті. «Гуманізм здатний дати ціль і натхнення тій 

великій кількість людей, які мають в них потребу; може надати сенс та 

значення людському життю. Гуманізм – це моральний процес, в якому для всіх 

нас є місце, який рухається ззовні та внутрішньо розділяючи нас на 

особливості, героїчні особи, догматичні вірування і обряди, які уходять у 

минуле релігій або просто їх заперечення» [57]. На цій основі в Маніфесті 
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висувається комплекс загальних принципів, які слугують могутньою основою 

для сумісних дій, тобто позитивних принципів, співвіднесених з сучасним 

станом людини. Це є проект секулярного суспільства у всезагальному 

масштабі.  

До загальних свідчень відносно гуманізму в Маніфесті зазначалось, що для 

людини головними інструментами є розсудок та розум, а невід’ємною 

частиною їх – критичний інтелект, за допомогою якого все людство може 

вирішити свої проблеми; розум має існувати разом із співчуттям та 

співпереживанням, і як результат зможе себе створити та реалізуватися;  

потрібно зберігати та охороняти цілісність та гідність кожного окремого 

індивіда. Таким чином, Маніфест закликав до того, що кожній людині потрібно 

допомогти реалізувати та усвідомити свої творчі таланти та схильності. Втім, 

слід відмітити, що його автори заперечують всі релігійні, ідеологічні чи 

моральні кодекси, які спрямовані на дискредитування індивідуальності, 

придушення свободи та укриття інтелекту. Тому проголошується автономія 

особи, яка буде узгоджена з відповідальністю перед суспільством [57]. 

Для того, щоб людина в повній мірі змогла себе реалізувати в творчості та 

була вільною, вона повинна жити в демократичному суспільстві, в якому існує 

певний набір громадянських свобод, такі як: а) свобода слова і друку; 

б) політична демократія, легальне право на опозицію в урядовій політиці; 

в) чесна судова процедура, свобода совісті, свобода об’єднань та асоціацій; 

г) свобода мистецтва, науки і культури [57]. Також ідеї демократії необхідно 

вводити в економіку, пропагувати в школі, сім’ї та на робочих місцях. За 

демократії прийняття рішень повинно відбуватися децентралізовано, потрібно 

залучати народ до всього на суспільному, політичному та економічному рівнях. 

«Всі люди повинні приймати участь у виробленні цінностей та установок, які 

будуть визначати їхнє життя. Соціальні потреби повинні точно виражати їхні 

прагнення та потреби. Умови праці, освіти, відпочинку і розваги повинні бути 

гуманізованими» [206, p. 24]. Для того щоб відбулась реалізація 

демократичного суспільства і в ньому почали панувати моральні принципи та 
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моральна рівність, в соціумі не повинна існувати будь-яка дискримінація за 

расовою, релігійною, статевою, віковою чи національною ознаками. Тому, 

виховувати цю здатність до задовільного і продуктивного стилю життя слід 

починати в школах у підлітковому віці. Необхідно заохочувати талановитих 

дітей, схвалювати нововведення та експериментальні форми навчання, усіляка 

ініціатива молоді має гідно оцінюватися, а їх енергія повинна бути скерована у 

вірне русло.  

У цьому зв’язку для втілення зазначених приписів у життя був створений 

третій «Гуманістичний маніфест 2000: Поклик до нового планетарного 

гуманізму». Саме в ньому було визначено, що сучасне суспільство вже досягло 

значного розвитку в усіх областях: медицині, економіці, політиці, технологіях і 

в суспільній сфері. Відбулися зміни і на міжнародній арені – зникли майже всі 

колоніальні імперії, в більшості країн існує Всезагальна декларація прав 

людини. Ідеї свободи та демократії все більше починають поширюватися в 

країнах Східної Європи, Латинської Америки, люди мають можливість 

отримувати освіту, відбувається розширення світового ринку. Але окрім 

позитивних змін, досі існує велика кількість невирішених проблем, перш за все 

це стосується тих прошарків населення, які ще далекі від матеріального блага, 

це країни Азії, Африки та Латинської Америки; в багатьох країнах 

спостерігаються великі темпи росту населення, яке веде за собою зниження 

вільних земель, придатних до вирощування продуктів, виснаження запасів води 

на землі, пересихання річок; небезпека потепління, в результаті якого зникають 

ліси, відбуваються шкідливі викиди в атмосферу небезпечних хімікатів 

(двоокис вуглецю); зникають різноманітні  види тварин і рослин; відбувається 

поширення хворих на СНІД, туберкульоз; існування неузгодженостей між 

країнами, які ведуть до терактів і державних злочинів та ін. [55]. 

Окрім вказаних фізіологічних негативних факторів, які виплавають на 

людство і всю Землю, до негативних наслідків приводять існуючі ще конфлікти 

у антинауковій, науковій і релігійних сферах. Вирішити дані проблеми 

допоможе набір цінностей сучасного гуманізму. Адже гуманізм базується на 
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науковій картині світу, на загальнолюдських моральних нормах та цінностях 

світської (нерелігійної) культури. Тому, невипадково в останньому Маніфесті 

вказувалось на переваги гуманізм, відкритого до наукового світогляду. Це 

можна зрозуміти проаналізувавши деякі пункти з Маніфесту в яких виражена 

сутність гуманізму, розглянемо деякі з них: по-перше, у комплексі 

методологічних установок, які пов’язані з об’єктивністю, відбувається 

експериментальна чи спостережна перевірка гіпотез і теорій. Це доводить те, 

що наука здатна до самоперевірки, саморозвитку і критичності й тому є 

відкритою до всього нового; по-друге, наука здатна проникати та досліджувати 

природу речей і процесів, так вона вивчає реальність яка нас оточує; по-третє, 

гуманісти звертають свою на увагу на відсутність об’єктивних, раціональних та 

експериментальних свідоцтв, які підтверджують достовірність релігійних 

тлумачень дійсності чи можливе існування надприродних причин [55].  

Таким чином, можна зробити висновок, що з проголошених у Маніфесті 

тез стає зрозуміло, що люди повинні звертатися не до чогось потойбічного, 

навпаки, «для людства давно настав час усвідомити власну зрілість та 

відкинути пережитки первісного мислення і міфотворчості, які консервує 

невігластво, забобони і людські слабкості» [55]. Щоб людство змогло далі 

рухатися в своєму розвитку та вдосконалювати власне життя, необхідно 

змінити свої світоглядні парадигми. Цьому передують багато факторів, одним з 

яких є зростаюча роль розуму, науки і технологій, які діють на 

життєзабезпечення та благополуччя людства.  

Звичайно ми бачимо, що використання сучасних технологій частіше 

застосовується проти людства і веде за собою негативні наслідки. Тому, 

звертаючись до наукових і технічних здобутків необхідно навчитись 

використовувати їх сучасні надбання мудро та людяно. Слід з особливою 

обережністю відноситись до екологічних проблем, необхідно запроваджувати 

екологічно чисті виробництва, а також намагатись підняти життєвий рівень 

бідних верств населення.  
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 Слід зазначити, що всі ці проблеми багато років турбують вчених і 

дослідників різних країн. Не стояв осторонь від цих проблем і сучасний 

філософ-гуманіст П. Куртц, який також присвятив своє життя гуманізму. 

Розмірковуючи над питанням – що є гуманізм, він відмічав, що більшість 

вчених використовували термін «гуманізм» і часто називали його – релігією. 

Серед них був Дж. Хакслі, який прогнозував, що гуманістична релігія стане 

новою «релігією без одкровення». Ототожнював гуманізм з релігією і 

Дж. Дьюї, який зазначав, що релігійність відрізняється від релігії, а релігійні 

якості досвіду, могли б бути більш доречно використані в сучасному світі за 

допомогою нового натуралістичного гуманізму. Саме натуралістичний 

гуманізм виражає ідеальні цінності та нашу прихильність до науки і демократії. 

Тому Дж. Дьюї слово «Бог» використовує в натуралістичній концепції. Також 

він вважав, що релігія функціонує через етичну призму, а в етичних термінах 

виступає як форма поведінки [206, р. 25-30]. 

У контексті вищесказаного цілком логічно, що П. Куртц шукає відповідь 

на питання – чи можливо вести аутентичне життя без релігійності, та чи є такі 

функції, які властиві людському положенню, які тільки релігійна система 

вірувань та практик зможе виконати. Вчений запевняє, що гуманізм не є 

релігією, адже він не визнає того, що всі явища є «священними» та 

«божественними». Гуманісти переконані, що необхідно збирати власні ресурси 

та розвивати критичний інтелект для вирішення своїх проблем. З цього слідує, 

що ключовим у гуманістичній якості є мужність, яка незважаючи на трагічний 

характер людського існування, все ж таки існує. Гуманізм здатен фокусуватися 

на житті тут і зараз; він не є проектом надприродної області священних 

таємниць, що лежать в основі наших операцій з природою [206, р. 36].  

Втім, щоб гуманізм встановився і мав більший вплив на соціальні 

інститути та був спроможним замінити класичну релігію, йому необхідно 

позбутися наслідування релігії. Тому, наступним етапом для людського 

прогресу та подолання трансцендентної спокуси, необхідно побудувати творчо 

альтернативні інститути. Але для початку, вважає П. Куртц, гуманізм повинен 
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порвати з тими формами релігійного гуманізму, які захмарюють ці відмінності. 

Для цього гуманізму слід підтвердити, що людські істоти можуть вести гідне 

життя без релігійних претензій і зможуть вийти за рамки релігії.  

Дійшовши висновку, що гуманізм не є релігією, П. Куртц намагається 

пояснити, що собою представляє гуманізм, адже в англійській мові немає слова, 

яке б чітко визначило поле дії і напрями на які він сфокусований. Відповідно, 

наголошує він, потрібно «вигадати новий термін для того, щоб відрізнити не 

теїстичні вірування і практики з інших систем вірувань і практик, термін, який 

може бути використаний на багатьох мовах. Тут найкраще підійде поєднання 

грецького коріння» [206, р. 96]. Вихід П. Куртц знаходить називаючи його 

євпраксофією, що означає «хороша практична мудрість». Щоб краще зрозуміти, 

що означає цей термін вчений розбиває його на корінь і префікс, з яких слідує, 

що євпраксофія це – eu-, praxis та sophia. Eu, під цим префіксом мається на 

увазі «добре», «благо», та «сприятливе», praxis, це «дія, діяння або 

практика» [206, р. 96-98].  

Отже, за визначенням П. Куртца, євпраксія це – «вірна дія» або «хороша 

поведінка», а sophia, це поняття, яке виведене із sophos («мудрий») під ним 

мається на увазі «мудрість». Євпраксофія це вчення, яке покликане існувати не 

тільки на словах, воно має стати теоретичною та діяльною основою, вміння 

застосовувати на ділі власні принципи та ідеї, а головне діяти відповідно 

розуму та мудрості. Загалом, євпраксофія поєднує в собі Weltanshauung 

(світогляд) і філософію життя. Основуючись на практичній та етичній сферах 

вона сприяє тому, що її можуть застосовувати не тільки в науковій сфері, а й 

використовувати в повсякденному житті. Ідеї даного вчення повинні стати 

життєвими принципами кожного індивіда, вчити людей бути мудрими у 

поведінці та в житті. Окрім цього євпраксофія сприяє тому, що людина повинна 

будувати свої переконання та ідеї не тільки на мудрості, а й долучати до цього 

розум та критичний інтелект. Тут П. Куртц має на увазі те, що «мудрість в 

широкому розумінні включає в себе не тільки філософське та практичне 

рішення, але й наукове розуміння» [206, р. 153]. 
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 П. Куртц детально аналізує всі прояви євпраксофії. Наразі, він зазначає, 

що дане вчення допомагає «зробити певні мета-висновки про природу, людські 

види, суспільства і життя в цілому» [206, р. 158]. У контексті дослідження, на 

наш погляд, розуміння євпраксофії можна було б виразити наступним чином: 

євпраксофія прагне розвивати космічну перспективу, виходячи з найбільш 

надійних висновків, з якими вона стикається на кордонах науки; вона визнає 

існуючі прогалини в знаннях і те, що людина інколи не знає, що має бути 

досліджено; євпраксофія прагне зосереджуватися не тільки на одній 

спеціалізованій галузі науки, вона долучається до роз’яснення, як загалом 

впливають наукові знання на життя людини, а також представляє зрозумілий 

погляд на життя, як основу за якою слід діяти. Це означає, що євпраксофія 

звертається глибоко до надр філософії, етики та науки й застосовує 

щонайменше подвійний фокус: космічну перспективу і набір нормативних 

ідеалів, за допомогою яких необхідно жити.  

Проаналізувавши основні підходи П. Куртца, ми визначили, що 

євпраксофія, це гуманізм. Втім вчений відмічає, що історично відомі різні види 

Євпраксії. Так у грецькій та римській традиції були – епікуреїзм, стоїцизм і 

скептицизм, кожен з них базувався на конкретних етичних рекомендаціях про 

те, як досягти кращого життя, спираючись на епістемологічні теорії. Також до 

різновидів євпарксій входять – утилітаризм, марксизм, екзистенціалізм, 

прагматизм, можливо навіть конфуціанство і деякі форми буддизму. Кожен з 

них, відмічає П. Куртц, містить різні елементи євпраксії. Деякі з цих шкіл 

пов’язані в першу чергу з Євпраксією (тобто, з хорошою практикою), вони 

здатні послаблювати Софію, науковий і філософський світогляд. Тоді як 

марксизм і утилітаризм, зосереджуються, перш за все, на соціальній практиці.  

Загалом, аналізуючи гуманізм, П. Куртц вказує на його багатоваріантність, 

насамперед це – гуманізм натуралістичний, екзистенціальний, марксистський, 

прагматичний і ліберальний. Щодо сучасного визначення і стану гуманізму 

вчений виокремлює – світський,  який характеризує чотирма ознаками:  

1. «метод дослідження; 
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2. представлення космічного погляду на світ; 

3. він містить, конкретний набір етичних рекомендацій для індивідуальної, 

життєвої позиції; 

4. він висловлює кількісні соціальні та політичні ідеали» [206, р. 189]. 

У контексті даного дослідження вважаємо за необхідне розглянути кожну з 

характеристик сучасного світського гуманізму більш детально. Першим є 

метод дослідження, який П. Куртц називає важливим і основним принципом 

секулярного гуманізму, який характеризується не менш важливою рисою – 

епістемологією. У різні часи людину намагалися підлаштувати під певні 

встановлені приписи, будь-то релігійні чи правові, щоб мати можливість 

керувати її поведінкою та встановлювати певну цензуру. Тому перший принцип 

гуманізму направлений на вільне дослідження в кожній області людської 

діяльності. Саме він допоможе звільнитися від тиску в будь-якій соціальній 

сфері тому, що спрямований на особистий розвиток індивіда. Це означає, що 

будь-яка перешкода вільному розуму в здійсненні власного права задавати 

питання і почати розслідування є недостатньо необґрунтованим. З цього 

логічно слідує питання: якими ж методами дослідження слід керуватись? Як 

вважає П. Куртц, такими методами є:  

- скептицизм, який означає надійність гіпотези, теорії чи віри, функція 

основ, доказів або причин, за якими вона буде підтримана. Якщо претензія не 

виправдана об’єктивним твердженням або верифікацією слід бути обережними 

у їх швидкому проведенні. Кількість підтверджуючих доказів буде змінюватись 

в залежності від вивчення предмету; 

- пробабілізм вказує на ступінь достовірності за допомогою якої ми готові 

констатувати претензії на істину. «Ми не повинні приписувати будь-якій вірі 

абсолютну непогрішність. Ми повинні бути готові визнати, що можемо 

помилятися» [206, р. 228]. Тому, вірування повинні бути прийняті як гіпотези, 

які носять попередній характер або гіпотетичний, залежно від ступеня 

очевидності чи обґрунтованості аргументів, що використовуються для їх 

підтримки; 
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- фаллібілізм, це принцип який означає, не дивлячись на те, що претензія 

добре підтримується, необхідно бути готовими до змін у наших переконаннях 

навіть тоді, коли «нові аргументи або докази виникнуть в майбутньому і 

покажуть, що або ми були в омані, або наша правда була лише частковою чи 

обмеженою» [206, р. 231]. 

Проаналізувавши характеристики сучасного світського гуманізму, можна 

стверджувати, що скептик повинен володіти відкритим розумом щодо всіх 

питань, а не намагатися закрити надійне дослідження в будь-якій галузі. Адже, 

як слушно зазначає П. Куртц, «якщо після дослідження немає достатніх доказів, 

скептик може сказати, що претензії неправдоподібні, мало ймовірні, або хибні, 

але якщо подальше розслідування можливо тоді він може захотіти призупинити 

рішення і визнати, що він чогось не знає» [206, р. 233]. Таким чином, щоб 

підтвердити дії віри та події з якими люди стикаються і які не можуть одразу 

пояснити, необхідно зробити наступні кроки: по-перше, потрібно застосовувати 

емпіричну перевірку, тобто наш обов’язок звертатися до  досвіду в усіх галузях. 

Сюди можуть відноситись – спостереження, докази, факти, тобто дані, які 

здебільшого виникають на основі інтерсуб’єктивних основ і які можна буде 

повторити або перевірити; по-друге, необхідно включати експериментальну 

складову. Тут мається на увазі те, що «наші переконання є формами поведінки і 

вони можуть бути перевірені принаймні частково або за допомогою 

спостережуваних наслідків» [206, р. 242]. Це означає, що перш ніж прийняти 

остаточне рішення необхідно звертати увагу не тільки на те, що нам 

повідомляють, а й на те, що люди роблять; по-третє, слід використовувати 

раціональну перевірку дедуктивної узгодженості, таким чином ми будемо мати 

можливість говорити про власні теорії або переконання й будемо готовими 

вказати, які з них є надійними. «Гіпотези і теорії не можуть розглядатися у 

відриві від іншого знання, яке вважається правдою. Вони є логічно 

послідовними чи непослідовними і перевіряються за критерієм вірності» [206, 

р. 244]. 
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Зважаючи на вказане можна констатувати, що в методі дослідження 

необхідно використовувати критичний розум та спостереження, застосовувати 

об’єктивний метод в усіх сфера людської діяльності де існують недосліджені 

проблеми, а саме – релігійна, філософська, етична та політична.  

Проводжуючи характеристику гуманізму, ми розглянемо другий його вид – 

космічний погляд на світ. Саме в ньому використовуються методи науки і 

дослідження, щоб не тільки мати точні дані та чітке уявлення про світ, але й для 

роз’яснення космосу та визначення в ньому місця людини. Таке положення 

П. Куртц обґрунтовує тим, що «використовуючи біологію та генетику, ми 

можемо спробувати інтерпретувати еволюцію життя. Використовуючи 

психологію зможемо зрозуміти людську поведінку, спираючись на 

антропологію, соціологію та інші соціальні науки, зможемо розробити 

відповідні теорії про соціокультурні явища» [206, р. 290]. Це означає, що ми 

можемо вважати світ не певним очевидним задумом, а яскравою 

закономірністю та порядком.  

Втім, існують також й інші якості, такі як зміна та конфлікт, хаос і безлад 

врятуватися від яких людина зможе, якщо буде спиратись на власні сили та 

сили науки. Це характерно і для наукової картини світу на яку спирається 

світський гуманізм. Але відомо, що існує й протилежний бік, а саме – 

релігійний, в якому весь світ та людство визначено волею Бога і людина може 

врятувати себе, якщо буде присвячувати себе Богу. Втім, як уже зазначалось, 

гуманізм, відповідно до визначення П. Куртца, спирається, все ж таки, на 

наукову картину світу, яка виступає як матеріальний об’єкт. «Об’єкти чи події у 

всесвіті мають матеріальне пояснення. Всі об’єкти або події зустрічаються з 

фізичними властивостями. Матерія, маса та енергія мають бути організованими 

на різних рівнях, тобто простягаються від найменших мікрочастин до 

величезних об’єктів, таких як планета, луна, комети та зірки» [206, р. 333]. 

 Яскравою характеристикою для опису всесвіту та пояснення явищ в ньому 

є те, що всі події та об’єкти розвиваються, а зміна це чітка особливість 

існуючих речей. «Всесвіт, – зазначав П. Куртц, – це органічне життя, яке існує в 



94 

 

усіх частинах світу. Еволюція, це результат зміни, мутацій, диференціали 

розмноження і адаптація» [206, р. 339]. Пояснити еволюцію та зміни, які 

відбуваються можуть різні науки, насамперед це – генетика, біологія і 

психологія. Вони сприяють поясненню появи певної людської поведінки, а 

також роз’яснюють, як і чому люди поступають саме таким чином. 

Соціологічні науки здатні пояснити комплекс соціальних інститутів. Окрім 

цього, людський організм, вважає П. Куртц, здатний реагувати на стимули, які 

зумовлені поведінкою, а також висловлювати власні творчі імпульси та 

демонструвати когнітивне усвідомлення. Власне сама людина може 

усвідомлювати свою поведінку і розуміти положення справ, втручатися в 

процеси природи та змінювати їх новими відкриттями і винаходами. «Людська 

сутність проявляє раціональний вибір. Вона здатна до збереження проблем, які 

зустрічаються в житті і ця частина визначає їх майбутнє. Це є проявом 

гуманістичного світогляду» [206, р. 352].  

Останньою характеристикою, яка окреслює гуманізм, є – життєва 

позиція. Дана характеристика вказує на те, що чоловікам та жінкам 

притаманний вибір, але який вибір необхідно зробити визначається пізнанням. 

Дати відповіді на питання: «Що повинно бути, щоб Я зробив вибір?» та «Як Я 

повинен жити?» може тільки гуманізм, запропонувавши стандарти поведінки, 

які допоможуть нам в житті, тобто підкаже як слід вчинити. При цьому, вказує 

П. Куртц, гуманізм повинен орієнтуватись на етичну позицію, а етика 

гуманіста, в свою чергу, повинна спиратися на євпраксофію. Саме така етика, 

зазначає вчений, і може дати відповідь на питання: «Що означає життя?». 

«Гуманіст не дивиться вгору на небеса для запевнення в божественному 

порятунку. Він має в своїх основах навіювання прямо з Землі, має силу 

Прометея до застосування мистецтва, науки, співчуття, причину і здатність до 

створення  кращого світу для себе і свого супутника людської сутності» [206, 

р. 380]. 

 Для людини світ це простір, система в якій існують інтереси та потреби. 

Існує багато можливостей за допомогою яких людина може створювати 
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власний життєсвіт. Адже світ це поєднання природи та культури в якому 

людина може відкривати для себе нові речі за допомогою яких розроблятиме 

власні плани, проекти та утворювати відносини, які носять моральний характер. 

Для досягнення власної життєвої позиції, пояснює П. Куртц, необхідно, щоб 

основним методом став метод розуму. «Ми повинні культивувати розумову 

здібність для критичного інтелекту в етичному дослідженні, знанні добра та зла 

і тому можемо мати усвідомлений вибір. Для гуманіста практична мудрість це 

можливість вибору між альтернативними процесами після обдумування, оцінка 

шляхів і кінців, витрат та наслідків свого вибору для себе та інших» [206, 

р. 385]. Окрім критичного розуму, відмічає П. Куртц, гуманіст наділений 

трьома основними чеснотами:  перша, це мужність, яка визначається як 

подолання нещастя та попередньо зневага до нього; друга, це мислення, яке 

використовує критичний інтелект для того, щоб зберегти гуманістичні 

проблеми та зрозуміти природу; третя – співчуття, як певне моральне 

усвідомлення якого потребують інші люди [206, р. 389-390].  

Зважаючи на досить широке тлумачення П. Куртцом світського гуманізму, 

слід звернути увагу на етику гуманіста, за якою слідує, що людина, окрім 

хорошого ставлення до самої себе, повинна мати власну життєву позицію й 

добре ставитися до інших людей – родичів, батьків та друзів. У цьому аспекті 

П. Куртц визначає якими «загальними моральними пристойностями» слід 

керуватись по відношенню до інших людей, насамперед, це: 1. чесність, яка 

включає в себе сутність правдивості, дотримання обіцянки, щирість людини і 

чесність; 2. надійність, це вірність; 3. доброзичливість, це добре бажання, 

відсутність люті, сексуальні відносини за спільною згодою, милосердя; 4. 

справедливість, сюди входить подяка, відповідальність, законність, 

толерантність, спокій та співробітництво [206, р. 400].  

З огляду на вказане вище можна констатувати, що етика гуманіста, за 

П. Куртцом, містить в собі не тільки зацікавленість у власному житті та 

здійсненні власних бажань, потреб та інтересів, а також зацікавлення в 

благополуччі інших, тобто «альтруїстичне відношення до спільноти, з якою ми 
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взаємодіємо, яка поширюється, зрештою, на все планетарне суспільство» [206, 

р. 403-404]. Отже, як бачимо етика гуманіста у П. Куртца є раціональною так 

само, як і всі її складові, а гуманістичний стан життя людини є найбільш 

відповідним і включає в себе інтелект та космічний погляд на світ. Тому, 

євпраксофія = гуманізм це критичний розум, звернення до науки та пояснення 

етичної позиції і навколишнього світу.  

В даному контексті виникає питання – яким же бачить П. Куртц майбутнє 

євпарксофії, та що допоможе їй стійко закріпитися в суспільстві серед людей. 

Відправним пунктом у цьому питанні може стати побудова нових інституцій, 

тобто Центрів Євпарксофії. Щоб такі центри почали працювати та 

залишались в суспільстві вони повинні спиратися (як вже зазначалось) на 

критичний інтелект. Для виникнення критичного інтелекту у людей кожна 

особа  повинна спиратися на освіту, яка відкриває науку логіку та наукові 

методи дослідження. Саме така освіта пробуджує всередині людини 

раціональне дослідження і навики мислення. Тут мається на увазі те, що 

завдяки критичному інтелекту люди будуть не одразу приймати рішення, а 

спочатку перевірятимуть й застосовуватимуть різні варіанти для вирішення 

певної проблеми, при цьому застосовуючи певну частку скептицизму, іншими 

словами це називається відкритим розумом. Наслідки, для остаточного їх 

встановлення, повинні перевірятися і бути такими якими вони є на практиці. 

Такі навички критичного розуму, переконаний П. Куртц, по-перше, «дозволять 

нам зрозуміти світ, в якому ми живемо та функціонуємо; по-друге, можуть 

допомогти нам приймати мудрі рішення» [206, р. 1407].  

З іншого боку, перевага такої освіти полягає в тому, що вона розвиває в 

людині критичний інтелект, який необхідно застосовувати не тільки в 

отриманій професії, а й в інших областях. Іншою основою може виступати 

етична освіта. До етичного знання входять вищезгадані три чесноти, які 

притаманні людям та «загальні моральні пристойності». Окрім цього для 

світлого майбутнього окремої особи та всього людства завданням освіти 

повинно стати навчання, вміння нести відповідальність за власні вчинки та 
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власне майбутнє, спираючись на етику гуманізму. «Етична освіта, – зазначає 

П. Куртц, – передбачає, що людина є здатною до морального росту. Вона 

допомагає розкрити задумливі, тактовні, порядні та співчутливі особистості, які 

поряд із своєю моральною свідомістю і діяльністю, як людські 

індивідуальності, переймаються участю спільноти, частиною якої вони є» [206, 

р. 1483]. Така етична освіта, головним чином, повинна фокусуватися на сім’ї, 

тобто, необхідно виховувати в дітях такі якості, як співчуття та відданості, 

навчати відповідальності й тактовності. Тому дана освіта має викладатися не 

тільки у спеціалізованих університетах, а також і у школах. «Гуманісти повинні 

мати чисте заохочення дітей думати самостійно й не бажати необхідності 

керуватися заколотом чи будь-яким відхиленням від норми. Це є організування 

колективної етичної мудрості, як спадщини цивілізації» [206, р. 1494]. 

Повертаючись до піднятої теми Центрів Євпраксофії необхідно більш 

детально розглянути, що може допомогти в їх побудові. За визначенням 

П. Куртца це, насамперед, має бути потреба в Sophia. Тут мається на увазі, що 

дані Центри мають спиратися на науки та технології, вони повинні шукати 

пояснення винаходам та виражати сенс креативних випадків вивчення. Також 

євпраксоферів можна буде назвати універсальними науковцями, адже вони 

вивчають такі науки, як: антропологія і палеонтологія, психологія і соціологія, 

економіка та політика, генетика і біологія, фізика й астрономія та ін. 

Використовуючи наукові надбання вони намагаються, працюючи разом з 

іншими універсалами, розробити загальну теорію систем і знайти загальні 

концепції та ідеї, які присутні в різних областях знання й представляються 

найбільш надійними. Вони також можуть бути скептиками в тому, що 

стосується претензійних та неперевірених тверджень, зможуть аналізувати 

смисл термінів і концепцій та перевіряти доказову базу переконань. У своїх 

пошуках євпраксофери намагатимуться бути об’єктивними. Перше, що вони 

будуть виконувати, це факторний аналіз, тобто виведення  факторних даних, 

які виходять із мікро- і макрорівнів та застосовуються до фізико-хімічних, 

біологічних, психологічних і соціокультурних систем реальності. Вони 
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відносяться до елементарних частинок, атомів, молекул, клітин, індивідів, 

культур і соціальних інститутів. Друге завдання вирішується в зацікавленні 

етичними та соціальними питаннями та допоможуть сформулювати практичні 

судження, які б заслуговували на довіру. Наші оцінки добра та зла, вірного та 

хибного найбільш ефективно формулюються при співвідношенні  з оціночною 

базою, сюди ж входять норми ціннісного характеру та етичні принципи. Вони 

складаються з наших власних de facto розрахунків і оцінок нашого розуміння 

нормальних потреб людських істот, загальноприйнятих моральних правил та 

громадянських доброчинностей, які можуть переважати в нашому 

соціокультурному історичному контексті. Євпраксофери переймаються 

питаннями про сенс життя та значення науки і мистецтва для практичного 

життя [206, р. 1499-1550]. 

Варто одразу зазначити ще одну важливу позицію П. Куртца стосовно 

того, що пояснення навколишнього світу повинно тлумачитися не тільки 

науковими та філософськими термінами, але й за допомогою мистецтва, 

літератури та музики. Тобто, саме культурні фактори допоможуть людині 

краще зрозуміти природу без певних штампів та допомогти розвивати творчі 

здібності. Ми вже вказували на важливість критичного інтелекту, тому в цьому 

аспекті Центри Євпарксофії направлені на допомогу розвитку навичок 

критичного розуму у людей. «Студенти, – зазначає з цього природу П.Куртц, – 

можуть навчитись як необхідно думати та, як слід використовувати об’єктивні 

методи в оцінці претензії на знання. Це є головним для тих хто бажає жити в 

сучасному світі та вирішувати проблеми які з’являються. Ці знання не слід 

використовувати лише теоретично їх потрібно застосовувати й до практичного 

життя» [206, р. 1569].  

Не менш вагомою для створення Інститутів Євпарксофії є євпраксія, тобто 

хороша практика. В цьому аспекті П. Куртц наголошує на необхідності 

звертати увагу на сенс життя. Для його покращення та розуміння гуманістичні 

євпарксофери мають починати свою роботу з теорії та практики етики, в 

основному зосереджуючись на практиці. Усі моральні питання слід 
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обговорювати відкрито та чесно, використовуючи критичний інтелект. 

Додатково до навчання в таких Центрах можна запроваджувати лабораторії для 

існуючого досвіду. Як результат, може бути впроваджена певна настанова для 

людини стосовно того, як слід ставитися до інших.  

Слід зазначити, що до характеристики Центрів Євпарксофії П. Куртц 

відносить і консультування людей різного віку. Воно включає в себе 

консультування з вибору професії та спеціальності, також допомагає у 

позбавленні від згубних звичок. Ще однією з функцій даних Центрів є 

креативне оновлення та дружба, які «допоможуть пробудити впевненість і 

зобов’язання для підвищення рівнів натхнення та прагнення. Центр може також 

формуватися як група підтримки і впровадження братської солідарності» 

[206, р. 1589]. Допомогти у встановленні креативного оновлення та дружби 

можуть лекції, пікніки, різноманітні походи та поїздки до музеїв і театрів, 

концерти, фільми і танці. Втім, цього недостатньо, адже Центри Євпраксофії 

повинні включати в себе, окрім навчання, ще й насолоду життям тепер і зараз, в 

якому допоможе гумор, а саме – комедіанти, гумористи, сміх, різноманітні 

розваги та ігри. Представники Центрів зможуть обговорювати питання та 

проблеми соціального характеру, які стосуються суспільства та соціальної 

справедливості.  

Вияснивши, що собою представляє, за П. Куртцом,  Гуманістична 

Євпраксофія та окресливши завдання Центрів Євпраксофії, слід з’ясувати, як 

вчений визначає хто такі євпраксофери та, як він  характеризує їх. По-перше, 

євпраксофери «мають когнітивне знання в науці та філософії, також мають 

відчуття історії; по-друге – повинні мати інформацію про останні межі знання, 

здатні до етичного міркування; по-третє, євпраксофери повинні бути морально 

порядними та чесними людьми, вони повинні подавати приклади на основі 

трьох чеснот – характеру, співчуття та критичному інтелекту; по-четверте, 

євпраксофери повинні керуватися власною автономією та здатністю зробити 

відповідальний вибір, на основі самоповаги, будучи високомотивованими у 

світогляді та прояві доброї волі; по-п’яте, визнання важливості досягнення 



100 

 

власного щастя та достатку в житті, але не забувати про співчуття та 

відповідальність у суспільстві в якому він живе, а також і світовій спільноті; 

по-шосте, євпраксофер є також етично порядною особою, він впевнений у собі 

та в іншому, здатний до самовладання та самоконтролю, знає власні інтереси, 

окрім цього може жити та працювати з іншими в кооперативних проектах; по-

сьоме, євпраксофери мають насолоджуватися життям, вміти тримати баланс 

своїх або інших потреб, бажання та відчуття інтелектуальної гармонії. 

Євпраксофер має відчувати свої власні сили та обмеження, хотіти 

використовувати інтелект і намагатися створити багатозначне життя для себе, 

своєї сім’ї та друзів і все це доносити до спільноти [206, р. 1621-1630].  

В світі існує дуже багато культур, національностей, мов і традицій; є люди 

з різним кольором шкіри; кожна нація має свою релігію, іноді на основі 

релігійних і культурних розбіжностей виникають суперечки між народами, які 

інколи переходять у ворожнечу. Як зазначає П. Куртц, Гуманістична 

Євпраксофія ці розбіжності не помічає, вона не бере їх до уваги, для неї кожна 

людина, не зважаючи на колір шкіри, культуру, релігію є частиною одного 

цілого суспільства. Вона стоїть на тому, що люди повинні поважати духовну 

традицію, релігійний світогляд і мову кожного народу, кожна людська 

спільнота «має певні якості, які ми можемо цінувати та насолоджуватися ними, 

це – різноманіття  в мистецтві, мові, музиці та кухні. Ми всі є громадянами 

нової планетарної спільноти» [206, р. 1648]. Отже, представники даного 

гуманізму намагаються будувати своє вчення на теперішньому з поглядом в 

майбутнє з врахуванням того, що будуючи власне майбутнє неможливо 

оминути філософських та гуманістичних традицій минулого.  

Висновки до другого розділу 

Проаналізувавши творче надбання П. Куртца було встановлено, що його 

гуманістична дослідницька лінія виявляється через основі гуманістичні та 

прагматичні ідеї, на основі яких вчений дає визначення скептицизму, 

виокремивши три його види: нігілізм, помірний скептицизм та дослідницький 

скептицизм, визнавши останній, кращим для людського буття, використання 
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якого допомагає розвинути пізнання, мораль та отримати істинне знання.  

Встановлено, що предметом етики, за П. Куртцом, є дія та поведінка, а для 

етичного дослідника головним є практична мета, тобто вибір того, що 

направлятиме його поведінку та надасть можливість впливати на навколишній 

світ. Щоб мати етичні переконання необхідно всі свої дії підлаштовувати до 

оціночного базису, тим самим вибір, який ми маємо зробити буде більш 

виваженим. Такий феномен П. Куртц назвав «акт-дукцією».  

В результаті дослідження було встановлено, що термін «євпраксофія» був 

введений П. Куртцом, яким він визначав хорошу практичну мудрість, яка 

містить етичну сферу. Для вкорінення євпраксофії в суспільстві необхідно 

встановлювати Центри Євпраксофії, в яких людям будуть прививатись 

найкращі якості та виховуватись у них порядність, вміння покращувати та 

налагоджувати власне життя і відносини з іншими людьми. Загалом, 

ґрунтовний аналіз сучасного світський гуманізм в соціально-антропологічному 

вимірі дає нам підстави вважати, що євпраксофія є гуманізмом і світською 

наукою, до якої входять надбання різних наук. Головним фактором існування 

євпраксофії є її всеосяжний погляд на світ, а її етичні принципи допомагають 

виховувати в кожній людині порядність, творчу особистість, освіченість і 

повагу до інших, бути мудрою та стати гідним громадянином суспільства.  

Визначені ідеї та концепції вчення П. Куртца є актуальними не тільки для 

світового суспільства, але й для України. Для сучасної української традиції 

гуманістичні засади євпраксофії будуть корисними та необхідними, адже в 

українських реаліях на даний час переважають практичні концепти, які 

пропагують серед людей зосередження уваги на грошовому достатку та 

прагненні досягти матеріального добробуту. Тоді як гуманістичні, етичні та 

людські цінності відходять на задній план і втрачають актуальність. Тому, ми 

вважаємо, що саме таке вчення П. Куртца, як євпраксофія зможе допомогти 

українському народу вийти із важкого становища, в якому зараз опинилась 

Україна, повернути людям гідне життя в суспільстві, покращити відносини між 

своїми співвітчизниками та дати надію на краще майбутнє.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ЛЮДИНА МАСИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СУСПІЛЬСТВІ (НА ПРИКЛАДІ 

ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КОНЦЕПЦІЇ СЬОРЖА МОСКОВИЧІ) 

Даний розділ присвячений аналізу основних підходів до філософського 

осмислення понять «маса» та «людина маси» в постановці та вирішенні 

світського гуманізму в інтерпретації та переосмисленні соціально-

психологічного вчення С. Московичі, який продовжив та розвинув ідеї 

світського гуманізму, які були закладені П. Куртцом. В такий спосіб, 

розглянемо і переосмислемо оригінальні підходи до проблем маси, людини 

маси та людини вождя в соціально-психологічній традиції С. Московичі. 

Нині сучасне суспільство переживає період великих потрясінь та 

цивілізаційних зрушень, внаслідок чого перед людством постають питання про 

способи та можливості подальшого існування. Ці та інші питання набувають 

важливого значення ще й тому, що тісно пов’язані з вирішенням комплексу 

проблем світського гуманізму, які пов’язані, насамперед, із визначенням місця 

людини у світі, сенсом життя та ступенем її волі, ставленням людини до 

суспільства та природи й осмисленням перспектив подальшого розвитку. Такі 

цивілізаційні зрушення значно активізувались на початку ХХ ст., коли у світі 

почали відбуватись зміни в усіх сферах життєдіяльності людини: науковій, 

соціальній та політичній. Саме тоді отримує власну популярність феномен 

«маса». Дане явище привертало увагу дослідників різних сфер діяльності: 

філософів, соціологів, політологів та ін.  

Таким чином існують різні погляди на розуміння поняття «маса». Так, ряд 

дослідників вважають, що це поняття виникло на ґрунті руйнування групових 

та міжгрупових відносин у суспільстві. Маси стають більш помітними тоді, 

коли суспільство стає деструктивним, а саме – під час війн, соціальних 

революцій, політичних переворотів та швидких великомасштабних реформ, 

коли сучасні масові явища набувають глобального характеру, переходячи у 
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міждисциплінарну сферу дослідження. Втім, без філософського осмислення ця 

проблема так і залишилась би констатацією психологічних особливостей 

проявів маси і людини маси. Тільки філософська точка зору дозволить 

проникнути в світ масової душі, зрозуміти характер і рушійні сили натовпу. 

 

3.1. Сутність понять «маса» і «людина маси» 

Слід зазначити, що мислителі різних історичних епох досліджували 

феномен мас та природу людини вождя, серед них – Т. Адорно, Е. Канетті, 

Г. Лебон, Ч. Ломброзо, К. Мангейм, С. Московичі, Е. Мун’є, Ф. Ніцше, Ортега-

і-Гассет, Д. Ольшанський, В. Райх, С. Сігеле, Г. Тард, А. Тойнбі, З. Фрейд, 

В. Франкл, Е. Фромм, Е. Хоффер, О. Шпенглер та ін.  

Безперечно, існують різні оцінки природи мас, однак ми побіжно 

зупинимось на деяких з них. Першим визнаним теоретиком мас кінця ХІХ ст. 

був французький соціолог, психолог та антрополог Гюстав Лебон (1841-1931). 

Вчений був відомий тим, що на основі його ідей стосовно психології поведінки 

людини в масі та загального розуміння феномену мас, виникла така наука, як 

«психологія натовпу». Визначивши певні основи «психології натовпу», 

Г. Лебон робить розрізнення між мисленням індивіда та мисленням маси. За 

його визначенням мислення індивідів, по-перше, включає в себе критичне 

(логічне) мислення, використовуючи ідеї-поняття, більшою мірою – абстрактні; 

по-друге, використовуються теорії для пояснення предметів і подій, 

об’єднуючи поняття у ланцюг суджень, які можна обговорювати та уточнювати 

на основі вже відомих фактів; по-третє, знищення протирічь дає можливість 

підійти до логічного бачення фактів, які вивчаються та методів, які 

використовуються; по-четверте, дане мислення не залежить від часу, воно 

повністю звернено до реальності; по-п’яте, головним є досвід, за допомогою 

якого перевіряють докази; по-шосте, мислення є об’єктивним [106]. 

Окремим питанням постає відношення Г. Лебона до аналізу мислення 

натовпів. Тому цілком зрозуміло, що вчений не міг обійти цієї теми й  

виокремлює наступні його характеристики: 
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- мислення натовпу є автоматичним; 

- у натовпі панують так звані стереотипні асоціативні кліше, які глибоко 

сидять у пам’яті, в якому переважають конкретні образи; 

- натовп не здатний до абстрактних суджень; 

- уявлення натовпу не таке, яким воно є насправді, а таке, яким змушують 

його бачити або уявляти; 

- натовп не розуміє різниці між дійсністю та видимістю, а тому 

задовольняється видимістю дійсності; 

- реальність у натовпі заміняється уявленнями; 

- мислення натовпів – це завжди мислення уже побаченого і знаного [106]. 

Отже, за визначенням Г. Лебона, маса, виникаючи на основі соціально-

психологічної єдності людей, є не просто скупченням людей, вона несе в собі 

психологічний характер, у результаті її утворення в ній виникає – «душа 

натовпу» [106].  

Варто зазначити, що дослідженням природи мас займався  видатний 

вчений, французький соціолог Габріель Тард (1843-1904). На противагу 

Г. Лебону у Г. Тарда головною моделлю маси була публіка. Він вважав, що «у 

натовпі люди фізично згуртовані, а в публіці розсіянні; натовп більш 

нетерпимий, а публіка більш пасивна» [166, с. 14]. Так, соціолог поділяв масу 

на два види: публіку і натовп, де в свою чергу натовп є організованим, 

згуртованим та активним утворенням, а публіка навпаки хаотична і пасивна. 

Для даного дослідження є досить цінною праця сучасного вченого 

Д. Ольшанського «Психологія мас», адже саме в ній вчений провів аналіз 

психологічного стану маси і людей, які її утворюють. Він поділяє думку 

більшості дослідників, що маси з’являються тоді, коли в суспільстві виникають 

кризові явища, а саме: неспроможність діючої влади забезпечувати гідне життя 

народу, як результат, влада зазнає провалу. Причини виникнення маси 

Д. Ольшанський пояснює тим, що людина, знаходячись в певній групі або 

організованому, структурованому суспільстві, обмежується психологічними 

рамками тієї ж групи до якої належить. Окрім цього, кожна людина має свою 
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територію, але коли трапляються певні соціально-політичні перевороти ця 

територія зникає і люди утворюють неструктуровану масу. В такий період 

психіка та поведінка народу набуває дезорганізованого, стихійного і масового 

характеру. Вчений відмічає, що головним визначенням психологічного стану та 

діяльності маси є масова свідомість, яка є «свідомістю певного носія («маси»), 

яка виникає внаслідок відображення загальних обставин, які діють в значних 

масштабах і в чомусь урівнюють людей» [129, с. 28]. В загальному, на думку 

Д. Ольшанського маса не є структурованою, впорядкованою та цілісною 

організацією. Маса, не будучи організованою, не має меж і є відкритою тому, 

як правило, виникає спонтанно, де окрім нестабільного суспільного ладу не 

менш важливою умовою для утворення мас є психологічний стан і 

переживання людей, які входять до неї. 

Проаналізувавши погляди вчених на причини виникнення маси і природу 

людини маси, ми переходимо до безпосереднього розгляду цих ідей 

французьким соціальним психологом Сьоржем Московичі (1925-2014). Дещо з 

біографічних даних. Народився майбутній вчений у Бреіла, Королівство 

Румунія, вищу освіту отримав у Парижському університету. Довгий час був 

президентом Європейської асоціації Експериментальної психології, директором 

Європейської лабораторії Соціальної психології, яку заснував у 1975 р., з 1972-

1980 рр. професор антропологічного департаменту Паризького університету 

Дідро. Загалом, С. Московичі є досить багатоплановою постаттю у сучасній 

гуманітарній думці. Більшість його ранніх робіт написані в жанрі соціально-

філософських та історико-філософських есе. Серед них такі праці, як: «Досвід 

руху. Жан-Батист Бальяні, учень і критик Галілея» (1967); «Суспільство проти 

природи» (1972); «Люди дикі і люди домашні» (1974) та ін. 

Починаючи з 70-х рр. ХХ ст. С. Московичі почав свою творчість з критики 

методологічних основ сучасної йому соціальної психології. Він був одним з 

натхненників «європейського бунту» проти засилля американської 

позитивістської парадигми в світовій соціальній психології та знайшов своє 

вираження у своєрідному «маніфесті» західноєвропейської соціальної 
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психології. Викладені ідеї С. Московичі надовго визначили розвиток соціальної 

психології в Західній Європі й поклали початок дослідженням нових об’єктів, 

стимулювали пошук новітніх методів і теоретико-методологічних основ. 

Підсумком такої революційної іпостасі С. Московичі стало видання важливої та 

ґрунтовної праці – «Психологія активних меншин».  

Слід зазначити, що у своїх дослідженнях С. Московичі робить акцент на 

колективній психології. Його теорія соціальних уявлень має широке 

розповсюдження в розумінні цього процесу. Довгий час вчений перебував під 

впливом ідей Г. Тарда, але згодом він починає критикувати американських 

вчених, які стверджували, що думки більшості мають вплив на позицію 

меншості. Натомість С. Московичі досліджував ефекти впливу меншин, в яких 

думки невеликої групи людей впливають на думки більшості. У цьому аспекті 

він зазначав, що, переважно, вплив більшості є оманою. Також вчений не 

поділяв і вважав помилковою думку Г. Тарда відносно того, що більшість 

великих соціальних рухів, які були розпочаті окремими особами і невеликими 

групами (наприклад, світові релігії, політичні ідеології і т.п.), без ініціативи 

меншості були б неможливими, а разом з ними й новації та соціальні зміни. 

Найвідомішими у науковій спадщині С. Московичі є його наукові розвідки, 

щодо впливу усталених позицій меншості на думки більшості в 

репрезентативних опитуваннях. 

Загалом ХХ століття С. Московичі називає «століттям вибуху» (mobile 

vulgus), тобто збудливою, бурхливою, неприборканою і піддатливою народною 

масою. Така народна маса виглядає, як аморфний людський матеріал, в якому 

розчиняється індивід, стаючи жертвою суспільного психозу. Такий стан 

С. Московичі називає перебуванням у «суспільному стаді», яке знаходиться під 

впливом таємничої сили, яка йде від збудженої групи людей, які піддались 

стану навіювання досить схожого на наркотичний або гіпнотичний. У такому 

стані людина здатна вірити всьому, що їй кажуть й виконувати різноманітні 

накази та підкорюватись кожному заклику, яким би безглуздим він не був [124, 

с. 27].   



107 

 

Хоча С. Московичі і вважають визнаним всесвітньовідомим соціальним 

психологом, ми в даному дослідженні зосередимо увагу на його філософсько-

антропологічному дослідженні такого явища, як маса та на поведінці людини в 

масі. 

Поряд із С. Московичі тему психології мас та людину в масі досліджував і 

німецькомовний філософ та письменник Еліас Канетті (1905-1994). Працюючи 

разом ці два філософи в спільній праці «Монстр влади» визначали масу, як 

«тимчасову сукупність рівних, анонімних та схожих між собою людей, в надрах 

якої ідеї та емоції кожного мають тенденцію виражатися спонтанно. Натовп, 

маса – це соціальна тварина, яка зірвалась з ланцюга. Моральні заборони 

змітаються разом з підкоренням розуму. Соціальна ієрархія послабляє свій 

вплив. Стираються відмінності між людьми і люди виплескують, найчастіше в 

жорстоких діях, свої пристрасті та марення. Безперестанно людська маса, та що 

кишить, перебуває в стані вирування – ось, що таке натовп. Це неприборкана та 

сліпа сила, яка здатна перебороти будь-які перешкоди, зрушити гори або 

знищити творіння століть» [124, с. 15]. 

Аналізуючи ідеї С. Московичі та Е. Канетті відносно існуючих двох видів 

маси, варто звернути увагу, що першу вони визначають, як природну масу і 

називають її – відкритою масою. Антропологічною характеристикою такої 

маси є те, що вона не має меж для свого росту. Вона існує доти, поки росте, як 

тільки цей ріст припиняється, маса починає розпадатися. Другим видом маси, 

яку визначають С. Московичі та Е. Канетті є закрита маса. Для такої маси ріст 

не важливий, головною відмінністю є її стійкість. Характерною рисою такої 

маси є наявність певних меж, тому до неї не так просто вступити. Уникнути 

розпаду такій масі допомагає те, що вона дуже часто збирається і має будівлю 

для зібрань. При цьому, як для першого, так і для другого виду маси 

притаманні наступні властивості: 

 «1. Маса хоче постійно зростати. Природних меж для її росту не існує. 

Там, де такі межі існують, тобто в інститутах, завжди можливий  і час від часу 

відбувається прорив маси… 
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2. Всередині маси панує рівність. Вона абсолютна і ніколи не ставиться під 

питання самою масою… 

3. Маса любить щільність… Не повинно бути ніяких перегородок, нічого 

чужорідного всередині, все повинно по можливості їй належати. Відчуття 

найбільшої щільності вона отримує в момент розрядки… 

4. Масу потрібно скеровувати. Вона знаходиться в русі й рухається до 

чогось» [79, с. 33-34]. 

Такі дослідження надихають С. Московичі та Е. Канетті на визначення 

причин, за якими виникають маси, серед основних вони виділяють гроші, які 

відіграють значну роль на входження в маси. Як зазначають мислителі, саме 

гроші впливають на особистість і на саму людину та мають здатність повністю 

змінювати її. Гроші спонукають людей бути байдужими до інших, захищати 

себе від скороминучих почуттів та будь-яких вражень, які можуть протидіяти 

інтересам та зменшувати остаточний результат від очікуваного. Окрім цього, 

гроші дозволяють приховувати певні факти й мотиви від пізнання. Тим самим 

вони сприяють тому, що людина стає залежною від невеликої групи людей, в 

якій вплив грошей здатен перетворити її в залежну від них. Все це призводить 

до того, що створюються такі умови за яких стираються особисті погляди, 

власні установки та звички індивіда. Тому не дивно, зазначають С. Московичі 

та Е. Канетті, що все розглядається через призму грошей, або через розрахунки, 

а всі інші речі згодом стають для людей непотрібними. Продовжуючи 

розмірковувати над даною проблемою вчені роблять висновок, що гроші здатні 

не тільки руйнувати стосунки між людьми, індивідуальні якості, почуття, дії 

людей, а також і створювати певну ієрархію в суспільстві, в якій головним є те, 

що акцент робиться на засоби та цілі, які сприяють зміцненню влади заможних 

людей в сучасному суспільстві.  

Більшість сучасних дослідників, розглядаючи феномен «маси» та причини 

її  виникнення, зазвичай традиційно пов’язують свої дослідження із сферою 

соціології чи політології. Тому, на перший погляд може скластися враження, 

що ця проблема не пов’язана з філософсько-антропологічним дослідженням. 
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Втім, ми вважаємо, що це не так, адже творчість С. Московичі та Е. Канетті 

спрямована на дослідження людини. Вчені визнають, що маса утворюється з 

живих людей, які мають власні думки та емоції, а не є просто назвою чи якоюсь 

абстракцією. Це надихає С. Московичі та Е. Канетті на з’ясування психології 

натовпу. Таким чином свої дослідження вчені зосереджують на людині, на її 

відчуттях, коли вона перебуває в масі, на її психологічному стані та свідомості. 

Чи залишається людина сама собою в певному колі людей та чи здатна 

відкривати для себе нові властивості. Ці та інші питання вчені пояснюють тим, 

що «психологія натовпу, знайшла контраст між мисленням індивідів, свідомим 

від початку до кінця і мисленням натовпу, в більшості своєму безсвідомому, 

яке захоплює розум не помічаючи цього» [79, с. 65-66]. На нашу думку таке 

визначення С. Московичі та Е. Канетті пояснює поведінку окремої людини тим, 

що мислення індивідів базується на критичному та логічному судженні, а отже 

людина може пояснити події, які відбуваються тому, що бачить протиріччя між 

ними. Всі дані, які вона отримує, перевіряються за допомогою досвіду, який і є 

вирішальною дією.  

Втім, на нашу думку спільна праця С. Московичі та Е. Канетті є дещо 

вужчою за самостійну роботу С. Московичі «Століття натовпу». Тому в даному 

дослідженні ми більш детально проаналізуємо думки та ідеї С. Московичі 

викладені ним у зазначеній праці, де він досліджує тему мас, проблему людини, 

психологію поведінки і свідомість індивіда в масі. Для визначення феномена 

«маси» та впливу маси на людину, вчений звертається в своєму дослідженні до 

науки «психології натовпу», основи якої, як ми вже зазначали, були закладені 

Г. Лебоном. Наразі С. Московичі бере за основу три питання, які ставить перед 

собою «психологія натовпу» й намагається їх вирішити, це: що таке маса, як їй 

вдається впливати на індивід в цьому сенсі, та з чого складається психічне 

перетворення, якому піддається людина. Для початку мислитель виокремив 

причини, завдяки яким виникають маси: по-перше, це зникнення старого 

докапіталістичного режиму, під тиском капіталу та революцій, а разом з ним 

зникає старий стійкий світ сім’ї, відносини сусідів, що в свою чергу призводить 



110 

 

до змін у релігійному, духовному та політичному житті. Ці всі обставини 

сприяють тому, що люди, будучи вирваними із звичного, впорядкованого 

життя, утворюють нестабільні маси. По-друге, це технічний прогрес, який з 

винаходом нових машин, сприяє механізації промисловості й веде до 

об’єднання людей на заводах в певні маси, підкорюючи їх машинам та 

підприємцям. А це, в свою чергу, веде до ворожнечі між новими бідними та 

новими багатими. Як наслідок, – виникає незадоволення, підйом робочого 

класу, який озброюється та починає страйкувати. Тут на допомогу робітникам 

приходять нові форми організації такі, як профспілки й різні партії, які 

скеровують рухи та допомагають розташуванню сил у політиці. Така ситуація 

все більше підштовхує робочий клас до революції, яку очолює та якою керує 

один, головний керівник. По-третє, існування великої кількості міст, в яких 

виникає новий тип людини, з новою масовою культурою та формами життя. 

Отже, відмічає С. Московичі, на цьому ґрунті виникає колективізація, а саме – 

колективний службовець, інтелектуал, думки та почуття якого отримують нову 

форму – стандартизації. Все це, переконаний вчений, призводить до того, що 

виникає новий тип людини, а саме людина маси, яка повністю стає залежною 

від інших [124, с. 190-191].  

Таким чином, поява феномену «маси» призводить до дегуманізації 

суспільства, яка веде до руйнування гуманістичних відносин та принципів. 

Також дегуманізація здатна спонукати до того, що головними стають інтереси 

маси, а не людини. 

Продовжуючи тему людини маси, слід звернути увагу на те, що 

потрапляючи до маси у людей починає загострюватись почуття ідентифікації. 

Цей феномен пояснює С. Московичі наступним чином, що кожна людина 

схильна копіювати поведінку й жести інших людей, тому ідентифікація несе в 

собі почуття прив’язаності та знаходженням чогось спільного з тим кого 

наслідують. Таким чином відчуття прив’язаності до когось і складає основу, 

яку С. Московичі називає ідентифікацією [124, с. 193-195].  
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Доцільно буде більш детально розглянути антропологічні характеристики, 

якими С. Московичі визначає ідентифікацію: по-перше, це зір. Як пояснює 

вчений, уподібнення однієї людини до іншої дозволить розширити нашу 

сенсору сферу від області тактильної до зорових зон тому, що саме зір відіграє 

тут головну роль. Завдяки зору людина може повторювати жести, поведінку та 

звуки інших, тим самим допомагає відновлювати гармонію, яка була порушена. 

Як результат, люди викрикуючи певні лозунги, тим самим допомагають ще 

сильніше зміцнити приналежність до певної групи й уникнути роз’єднання із 

колективом. По-друге, ідентифікація розкриває уявний феномен, який 

допомагає людині уберегти себе від небезпеки та ворожості інших людей. 

Точніше, ми можемо спостерігати прагнення людини знаходитись у 

приміщенні з великою кількість інших людей, які належать до конкретної 

групи, поділеної за віковими чи професійними ознаками, або ж тих хто 

дотримується однакових переконань, повторюючи ідеї та принципи групи, до 

якої належить, тим самим не усвідомлюючи себе, як самість, своє «Я». По-

третє, ідентифікація стає видом привласнення іншою людиною. Тобто 

прослідковується прагнення людини заволодіти ідентифікацією та 

розпоряджатися відношеннями з нею. Тому, найбліьш безпосереднім і живим 

вираження ідентифікації, вважає С. Московичі, є бажання злитися з іншим, а 

краще розчинити їх у собі, одним словом, повністю поглинути їх [124, с. 195-

197]. 

Повертаючись до теми дегуманізації  необхідно зазначити, що під її 

впливом людина стає чутливою і піддатливою до впливу та навіювання. Дане 

явище (навіювання) застосовується для колективного зібрання, яке в 

індивідуальному стані називається неврозом. Такі стани С. Московичі 

характеризує з двох сторін: відхід від логічного мислення, навіть уникання та 

перевага алогічному мисленню і розкол раціонального та ірраціонального в 

людині, її внутрішнього та зовнішнього життя. Саме в такому стані кожна 

людина підкорюється конкретному авторитету групи або вождю та стає 

податливою до наказів того хто навіює. Окрім цього підпадаючи під 
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навіювання людина починає боротися з Я-індивідуальним, Я-соціальним та Я-

інший, де зникає їх ідентифікація, що в решті-решт призводить до повного 

розчинення в масі [124, с. 29-30]. Коли ж люди-маси перебувають у 

гіпнотичному стані, їм можна навіяти будь-що, вони можуть прийняти все, що 

завгодно, але окрім цього натовп необхідно заохочувати обіцянками, адже саме 

це краще всього діє на маси та підходить їм.  

Саме така надмірність натовпів, вважає С. Московичі, змушує народ 

рухатися безперервно і для цього йому потрібна мета, свого роду центр тяжіння 

до якого можна було б прагнути. Такими центрами можуть бути видатні 

особистості, вожді, іноземці, заможні люди, світ, війна, тощо. Також це може 

бути конкретне місце до якого йде натовп (прикладом такого місця були 

Бастилія під час Французької революції та Зимовий палац у Петербурзі під час 

революції в Росії та ін.). Одразу зауважимо, що маса також має таку 

властивість, як прагнення до свого кумиру або центру тяжіння, це допомагає їй 

позбутися коливань, сумніву та відхилень, які б могли призвести до ризику 

виникнення розбіжностей і розділення маси. 

У даному аспекті цікавою є думка С. Московичі стосовно того, що масами 

рухає вірування, яке допомагає об’єднувати людей, які не тільки допомагають 

створювати маси, але й несуть у собі мету, яка є спільною для всіх. Як зазначає 

С. Московичі, «полишення вірування та наділення основоположними ідеями 

призводить до того, що людські групи стають інертними та порожніми. Вони 

розпадаються та впадають в апатію, подібно людині, яка не бачить більше сенсу 

в житті» [124, с. 94]. Як наслідок, таким ідеям віри допомагає стати основою 

маси те, що вони поступово перевтілюються у традиції, які здатні певним чином 

перетворювати реальність, прикрашати її й повертатись до кращого минулого 

або прагнути до майбутнього, справедливого суспільства чи страшного суду.  

Таким чином стає зрозуміло, що за допомогою вірувань ми можемо 

звільнитися від двозначності не тільки в інтелектуальній сфері, а й байдужості в 

емоційній області. Ідея вірування створює для людей непорушні цінності, 

допомагає уникнути внутрішніх сумнівів та відсторонитись від зовнішніх 
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небезпек. Зрештою вірування допомагають індивіду створити реальність, яка є 

більш прийнятною для нього ніж існуюча дійсність. За визнанням С. Московичі, 

коли людина втрачає віру, яка допомагає їй створювати ілюзії то, як результат, 

відбувається повна її бездіяльність, адже тільки завдяки віруванням вона здатна 

щось робити. Саме через віру в натовпі виникають потреби у впевненості та 

надії на щось [124].  

У даному аспекті дослідження буде доцільно проаналізувати тему розмови, 

яку підіймає С. Московичі й вважає її найпершою формою завдяки впливу на 

свідомість людей вона призводить до того, що люди повинають збиратися 

разом. Як ми вже зазначали на початку своєї творчості С. Московичі звертався 

до ідей Г. Тарда, які поділяв, але згодом відійшов від них. Втім, деякі ідеї 

Г. Тарда вчений увібрав у себе. Це стосується не тільки поглядів на феномен 

«маси», людини маси, а й теми розмови. Саме тут проявляється їх спільність по 

відношенню до розмови (спілкування, обмін інформацією, тощо), яку вони 

вважають одним із факторів, завдяки якому утворюються маси. Розглядаючи 

розмову – як найвпливовіший фактор для згуртування людей разом і впливу на 

них, Г. Тард виокремлює дві риси розмови: перша, це – діюча розмова між 

людьми, яка згодом здатна викликати стан подібний до гіпнозу. Такий стан ще 

схожий із навіюванням, коли одна людина впливає на іншу передаючи їй певну 

інформацію; друга, це розмова, яка може відновити рівність у всьому світі. Саме 

другу тезу Г. Тард пояснює трьома словами, які, на його думку, достатньо чітко 

характеризують розмову, це: навіювання, задоволення та рівність [124, с. 144]. 

Аналізуючи феномен розмови С. Московичі, у цьому аспекті, поділяє 

думки Г. Тарда й намагається пояснити, який вплив має розмова на людей. 

Насамперед, вчений акцентує увагу на тому, що проголошення промови 

починалось з родини, де головним був батько, якого поважали, а тому 

слухались. Це означає, що здатність людини піддаватись впливу промови вождя 

маси має давнє коріння, яке виходить із традицій сім’ї та суспільства. В 

подальшому для розмови і комунікації головними для суспільства стають: по-

перше – преса, радіо і телебачення, завдяки яким виникає суспільна думка; по-
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друге, утворення гуртків, у яких люди можуть поспілкуватись, обмінятись 

інформацією та подискутувати; по-третє, завдяки книгам та газетам 

відбувається поширення думок багатьох людей [124, с. 144-145]. 

Люди під впливом суспільної думки, за С. Московичі, створюють маси, які 

він поділяє на два типи. Де перший тип – це натовп, який утворюється з людей 

піддатливих владному навіюванню, які збіраються на великій місцевості 

(стадіони, площі і т.п.) навколо однієї, конкретної людини. Така маса 

формується завдяки фізичному контакту [124, с. 151-152]. Другий тип – це 

публіка, маса яка об’єднує людей завдяки масовим комунікаціям. Залишаючись 

вдома наодинці та дивлячись телевізор, читаючи газету чи переглядаючи 

інтернет індивід проникається однією ідеєю. Така маса виникає завдяки 

психічному контакту. Одразу може виникнути питання: яким чином люди, які 

не бачать один одного і не будучи знайомими, утворюють маси? Зазвичай це 

відбувається через телебачення, масову комунікацію, які несуть людям одну 

ідею, повторюючи її дуже часто. Народ переймається такою ідеєю та підпадає 

під її вплив, як результат кожен індивід впевнений, що всі поділяють одну і ту ж 

думку, яка згодом спонукає до створення маси [124, с. 151-152]. 

Продовжуючи розгляд вищенаведеного питання С. Московичі вказує на те, 

що кожному з названих типів маси відповідає певний тип соціального 

співтовариства: натовпу відповідає традиційна комунікація передана з вуст у 

вуста; публіці відповідає сучасна комунікація, яка починається з газети. Завдяки 

пресі, зазначає вчений, інформація помножується в багато разів у типографії, за 

допомогою чого відбувається досить швидка передача відомостей на відстань. 

Окрім цього преса являється ще й могутнім впливом на людей і об’єднання їх в 

маси. «Можна подумати, що читач газети є більш вільним ніж людина натовпу, 

що вона має час поміркувати над тим, що читає, обираючи свою газету. На 

справді ж людина піддається постійному підбурюванню, адже журналіст 

потурає її забобонам та пристрастям, тим самим роблячи читача легковажним та 

слухняним, яким легко маніпулювати» [124, с. 147]. Як результат, читачі 

перетворюються на масу слухняних автоматів, зразок яких можна побачити в 
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кабінетах гіпнотизерів де людину можна змусити робити та вірити в усе, що 

завгодно.  

Безперечно, преса має великий вплив на людей, тому невипадково 

С. Московичі приділяє особливу увагу цій темі. Найбільшої популярності, 

переконаний вчений, вона набуває в кризові часи, коли виникає певна загроза 

того, що всі громадяни стають читачами, очікуючи сенсаційних новин від 

журналістів. Здатність преси перетворювати людей у маси не означає, що вона 

змушує індивідів одразу збиратися разом на певному місці, а навпаки читаючи 

газети людина залишається один на один із собою, тільки у рідкі моменти люди 

збираються у натовп. 

Втім, з роками майже нічого не змінилося з приводу впливу преси на 

людину, тільки до газет і журналів додалися ще більш впливові засоби масової 

інформації, такі як – радіо, телебачення та інтернет. В результаті людина ХХ-

ХХІ ст. стала людиною інформаційного суспільства. Проте, на нашу думку, 

С. Московичі досить критично ставиться до цих проявів цивілізації. Так з 

одного боку ЗМІ здатні об’єднувати людей в маси, але з іншого можуть 

ізолювати людей один від одного, обрікаючи їх на самотність, перебування 

самим із собою [124, с. 148]. 

Таким чином, вплив мас-медія на людей задля їх зібрання в маси, а потім їх 

розпаду, відбувається саме тоді, коли масові комунікації розвиваючись, 

витісняють розмови та зменшують роль дискусійних гуртків. Залишаючись 

наодинці зі своєю газетою чи телевізором людина знаходиться під впливом 

повідомлень, які йдуть з газет та телебачення. Коли ж у людей більше не 

виникає ніякої реакції на те, що вони побачили у телевізорі чи прочитали на 

сторінках газет та журналів, це вказує на пасивність індивідів перед владою мас-

медіа. Такий вплив мас-медіа та преси на людей провокує відхід власних 

інтересів на задній план, висуваючи наперед теорії та пристрасті, які 

здебільшого є суспільними [124, с. 150-151]. 

Наступне, що характеризує людину маси це те, що вона стає наділена 

безмежним уявленням, збуджена сильними емоціями, які не мають ніякого 
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відношення до ясної мети й мають дивну властивість – вірити всьому, що їм 

говорять. «Єдина мова, яку вони розуміють, – за визначенням С. Московичі, – 

це мова, яка оминає розум і звернена до почуттів…» [124, с. 34]. Така позиція 

вченого означає, що індивід, якщо щось робить то його в цьому переконують, а 

людям, які перебувають в масі все це навіюють. Таким чином, для виникнення 

маси психологія натовпу застосовує наступні заходи: по-перше, знайти вожака в 

їхньому середовищі; по-друге, керувати ними, тим самим апелюючи до їх 

пристрастей, вірувань і фантазій [124, с. 34]. 

Сутнісним моментом у характеристиці маси та поведінки людини в ній є 

виокремлення С. Московичі чотирьох якостей, які визначають природу маси, 

«по-перше, статичність – тобто аморфність маси, її нездатність до 

самостійного, системного, структурованого цілісного утворення (групи), яка 

відрізняється від елементів, які складають масу. По-друге, стохастична, 

вірогідна природа, тобто відкритість, розмитість меж, невизначеність складу 

маси в кількісному та якісному відношенні. По-третє, це ситуативність, 

тимчасовість її існування. По-четверте, вираження гетерогенності складу маси» 

[124, с. 29]. Така характеристика природи маси, зроблена С. Московичі, є 

досить ґрунтовною та виваженою, адже дає зрозуміти, що собою являє маса, які 

її властивості та способи існування.  

Не менш важливою рисою людини маси, за визначенням С. Московичі, є 

те, що вона мислить автоматично. Тут мається на увазі те, що до такого 

мислення входять певні встановлені образи та стереотипні асоціації. Тому, 

кожна людина в масі мислить так, як їй наказали мислити, а не так як вона сама 

бачить цей світ. Це означає, що людина маси ніяк не може вплинути на 

дійсність та змінити її. Тому, коли людина входить до певного кола людей, вона 

стає людиною-маси й починає міркувати як колектив, а не як індивід. За таких 

обставин людина в масі діє не індивідуально, вона «вбирає в себе, сама того не 

бажаючи, рухи та почуття, які їй підказують. Вона відкрито робить розгнуздані 

розправи, причин та цілей яких вона навіть не знає, залишаючись у повній 

впевненості, що вона знає про них. Вона навіть схильна бачити неіснуюче та 
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вірити будь-якій промові, яка злітає з вуст і досягає її слуху, не маючи 

впевненості в ній. За розумну істину вона приймає те, що в дійсності є 

загальним консенсусом» [124, с. 23]. Таку поведінку у людей, вважає 

мислитель, можуть викликати навіювання або інші впливи, про які ми вже 

зазначали. Такі феномени здатні впливати на свідомість людини, примушуючи 

її приймати певні ідеї, емоції та дії, не маючи на те остаточного логічного 

підґрунтя. Такий стан, зазначає С. Московичі, спричинює виникнення у людини 

відчуття того, що вона сама здатна приймати рішення без сторонньої допомоги 

та зовнішнього впливу.  

Як бачимо, індивід потрапляючи до певної групи зазнає змін в поведінці та 

своїй свідомості. Так, С. Московичі продовжує пояснювати, які причини 

спонукають людину зазнавати глибоких змін, коли вона знаходиться в оточенні 

інших людей або складає частину групи; чому різні й несхожі між собою люди 

прагнуть стати одноманітними та схожими з людьми-масами. Відповіді на ці 

питання він дає, звертаючись до творчості З. Фройда, а саме до поняття 

«лібідо». Втім, С. Московичі не просто запозичує та ретранслює фройдівську 

ідею. Він дає власне розуміння цієї проблеми, пояснюючи це тим, що за 

допомогою кохання люди об’єднуються й виникає певний зв’язок, в якому 

лібідо створює душу натовпу. Саме за допомогою лібідо люди згуртовуються та 

закріплюються в натовпі. Для кращого розуміння, як лібідо функціонує та 

об’єднує людей у маси, С. Московичі розглядає цей феномен у науковому 

контексті. Так вчений зазначає, що «людина за своєю суттю – істота суспільна. 

Їй приписують природну схильність об’єднуватися з іншими людьми, щоб 

задовольнити свої потреби, працювати та споглядати» [124, с. 186]. Разом з цим, 

індивід це антисоціальна істота, яка має такі ж схильності, які перешкоджають 

об’єднанню. Отже, щоб люди змогли утримати міцний соціальний зв’язок 

необхідно перебороти  ці схильності.  

Наведене вище дозволяє перейти до аналізу наступної, не менш важливої у 

цьому аспекті ідеї С. Московичі, а саме, двох антисоціальних тенденцій, перша з 

яких, це – нарцисизм, який пояснюється прив’язаністю до себе та коханням до 
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власного «Я» й тіла. Така людина стає байдужою до почуттів інших і не 

сприймає того, що її не стосується. Це означає, що людина зберігає лібідо тільки 

до себе. Перебуваючи в масі такі індивіди відчувають антипатію по відношенню 

до іншої чужої маси, яка не розділяє їх інтереси, і це призводить до того, що 

люди починають вважати себе кращими за інших. Вони часто погоджуються  

звертатися до людей, які належать до їх групи, етносу, мовної спільноти і нації, 

а того хто до них не належить, вважають менш ніж людиною. На нашу думку 

така позиція С. Московичі свідчить про те, що такий феномен, як нарцисизм 

призводить до утворення безмірної гордині, місництва, расизму, ворожості до 

іншого й класових забобонів. Це все створює неприязнь і презирство та не дає 

можливість налагоджувати соціальні відносини [124, с. 187]. 

Другою антисоціальною тенденцією, на яку вказує С. Московичі, є 

перешкода в утворенні соціальних відносин, яка виражена в негайному 

задоволенні бажань та інстинктів, особливо сексуальних. Важливим моментом у 

цій тенденції є «еротичне бажання, яке привертає одних людей до інших 

об’єднуючи їх. Але, як тільки бажання задоволені вони розділяються. А 

розділившись, змінюють партнера» [124, с. 188]. Саме таке коливання бажань, 

вважає С. Московичі, перешкоджає встаноленню стабільності якої так потребує 

соціальний характер та спільне життя людей. Тільки звільнившись від таких 

коливань можна створити стабільний і міцний натовп.  

Яким же бачить вихід із антисоціальних тенденцій С. Московичі? Першим, 

на його думку, повинно бути застосоване придушення, яке визначається тим, що 

воно пропагує заперечення існування лібідо та взагалі ставиться до нього так 

наче воно не існує. «Придушення будується спочатку на заборонах. Вони 

приписують, як об’єднатися та з ким: з кузиною, але не з донькою, з ким-

небудь однієї релігії або одного і того ж суспільного класу, а не з кимось іншої 

релігії чи іншого суспільного класу» [124, с. 193]. Також вчений пропонує 

відмовитись від задоволення бажань, тобто, людина повинна на добровільній 

основі приймати те, що раніше виконувала мимоволі. 
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Втім, найбільшу стурбованість викликає те, що під впливом 

антисоціальних тенденцій людина починає втрачати своє «Я», свою 

індивідуальність. Таку стурбованість С. Московичі пояснює тим, що в такі 

моменти людина починає вважати себе чужою в цьому світі, а всі відносини 

між іншими людьми сприймає, як механічні та безособистісні. При цьому 

людина почуває себе досить невпевнено, виникає відчуття тривоги, 

відбувається пошук певних ідеалів або віри, чий приклад здатен допомогти їй 

встановити цілісність. Саме в такому стані через навіювання та різного роду 

впливи людина стає піддатливою до наказів і того хто їй навіює. Як вже 

зазначалось, цей стан С. Московичі порівнює із станом війни людини із собою, 

тобто такої війни де зіштовхується індивідуальне «Я» з «Я» соціальним. Такі дії 

повністю протилежні тим, які людина робить, коли знаходиться наодинці сама з 

собою [124, с. 24-29]. 

Продовжуючи досліджувати природу людини маси, ми виявляємо, що 

часом можна спостерігати безперешкодне підкорення людини іншій людині, 

яке часто приводить до втрати себе та до поглинання особистості масою, інколи 

навіть до повного розчинення в ній. Найбільш яскраво такий внутрішній стан 

людей можна спостерігати, коли розірвані соціальні зв’язки, призводять до 

намагання знайти спосіб порятунку в певних ідеалах. Такими ідеалами, вважає 

С. Московичі, для більшості людей були вожді (наприклад – Мао, Сталін, 

Мусоліні, Тіто, Кастро). Таких вождів сприймають як людей, які можуть 

згуртовувати навколо себе маси. Їх вважають месіями, наділяють 

надприродними властивостями й уподібнюють до напівбогів, а все те що вони 

роблять для маси вважається істинним і справедливим. Згодом така могутність 

цих «напівбогів» перетворюється на систему. «Даючи кожній людині відчуття 

особистого зв’язку, – відмічає С. Московичі, – примушуючи її розділяти 

загальну ідею, один і той же світогляд, лідер пропонує їй свого роду ерзац 

спільності, видимість безпосереднього зв’язку людини з людиною… 

Виокремлюючись на фоні людської маси, яка висловлює йому різні похвали та 

курить фіміам, вождь зачаровує її своїм образом, зваблює словом, пригнічує та 
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обплутує страхом. В очах такої великої кількості роздроблених людських 

індивідів, він є масою, яка стала людиною. Він дає їй своє ім’я, своє обличчя та 

свою активну волю» [124, c. 15-16]. Згодом виникає нерозривний зв’язок вождя 

з народом та поступове перевтілення народу в тінь вождя. 

Потрапляючи в певне коло людей, окрім зміни свідомості й світогляду 

індивід втрачає моральні заборони, в ньому починають переважати тільки 

інстинкти та емоційність. Таким чином, зазначає С. Московичі, людина маса діє 

автоматично і втрачає власну волю, вона стає імпульсивною, мінливою і легко 

збуджується. Така поведінка даної людини, супроводжується безсвідомим тому, 

що людина маса завжди мислить образами, які породжуються різними 

асоціаціями. У натовпі свідоме життя кожної людини зникає й починає панувати 

емоційна складова. Тому, коли людина маси переходить до дії, тим самим він 

виражає ідею, яка панує в масі. Як результат, люди викрикуючи певні лозунги 

допомагають ще сильніше зміцнити приналежність до певної групи й уникнути 

роз’єднання із колективом [124, с. 186]. Люди у натовпі стають більш 

імпульсивними та піддаються навіюванню й занадто часто виявляють 

екстремістські настрої. Те, що люди маси піддаються навіюванню, говорить про 

те, що вони є досить вразливими в усіх своїх намірах і початкових інстинктах, 

реагуючи на всі стимули ззовні не можуть володіти собою. Така реакція на 

кожну подію зовнішнього світу в результаті приводить до того, що маси 

починають  надмірно на все реагувати [124, с. 186]. 

Втім, проблема масовізації та дегуманізації суспільства, на даний час, є 

дуже поширеним явищем, яке все частіше проявляється у більш нових і 

впливових формах. Одразу ж виникає питання: які виходи бачать вчені з даної 

проблеми? Вихід, на нашу думку, є – це новітні ідеї гуманізму, які стали 

предметом дослідження багатьох вчених. В даному відношенні для нашого 

дисертаційного дослідження є актуальною монографія вітчизняних вчених 

«Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи». У ній автори аналізують одну 

із сучасних парадигм нинішньої науки, а саме компаративісьтський підхід, або 

як ще його називають автори монографії – синергетична чи самоорганізаційна 
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парадигма [59]. Особливість цієї парадигми вчені вбачають у тому, що вона 

знімає будь-яку бінарність бачення світу, водночас володіючи значним 

гуманістичним потенціалом. Тобто, це означає, що людина повинна сама себе 

по-новому переосмислити, усвідомити своє місце в житті та осягнути своє 

ставлення до оточуючого середовища. Тільки після втілення цих ідей у життя 

кожен індивід буде ставитись з розумом і з повагою до інших людей та 

навколишнього середовища [59]. Завдяки такій установці суспільство зазнає 

певних змін, головною з яких є те, що кожна людина не повинна 

зосереджуватись тільки на власних потребах та інтересах, вона не повинна бути 

егоїстом. Навпаки, люди повинні узгоджувати всі свої потреби з потребами 

інших людей. Тільки разом, об’єднавшись між собою, шляхом спілкування, а не 

тільки зосереджуючись на внутрішній комунікації, люди зможуть подолати 

труднощі. Вдосконалюючи себе та суспільство, кожна людина має розширювати 

і тому використовувати власні моральні закони. Тому, щоб гуманістичні 

принципи впроваджувались в суспільство необхідно «щоб людина постійно та 

наполегливо працювала над самовдосконаленням, у постійній мужності робити 

свідомий моральний вибір у кожній конкретній ситуації, у мужній здатності 

людини аналізувати себе без завищених моральних самооцінок і прикрас. У 

такому копіткому подоланні психологічного детермінізму людина реалізує 

справді гуманістичні цінності» [59, с. 312].  

Ми повністю погоджуємось з наведеним висновком, сприймаючи й думку 

авторів стосовно соціальної синергетики, яка перш ніж  прийняти певне рішення 

повинна чітко й ясно розробити його на індивідуальному та соціальному рівні, в 

якому не менш важливими є досліджені та розроблені шляхи вироблення 

рішень. Одним із важливих моментів для гармонійного об’єднання людей 

воєдино слугує запозичений у Е. Гуссерля термін «інтенціональність». Під 

інтенціональністю автори монографії розуміють не просто спрямування 

свідомості суб’єкта до інших суб’єктів, задоволення власних потреб, а найбільш 

важливих питань та проблем, які потребують негайного вирішення. Тому 

інтенціональність отримує тут нове значення, точніше більш соціальний 
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характер, адже для того, щоб вирішити найважливіші питання і проблеми 

суспільства, люди мають об’єднатись і тим самим намагатись не створювати 

конфліктних ситуацій, а навпаки приходити до консенсусу. Народ повинен 

спиратись на свої реальні можливості. «Важливим в синергетичній взаємодії і 

узгодженій соціальній дії соціальних суб’єктів є їх взаєморозуміння й 

колективне (інтерсуб’єктивне)  розуміння загальних цілей діяльності суб’єктів, 

розуміння ними мети діяльності контрагента по взаємодії, об’єднання та синтез 

їх цілей в загальну мету діяльності групового соціального суб’єкта» [59, с. 367]. 

В силу сказаного синергетичний підхід, або самоорганізація суспільства ведуть 

до того, що між людьми почне існувати гармонія, взаєморозуміння. Всі 

конфліктні ситуації будуть вирішуватись мирно, як результат, ми отримаємо 

поважливе ставлення людей не тільки один до одного, а й до природи, 

навколишнього середовища, природних ресурсів, які будуть розумно 

використовуватися. Окрім цього, таке становище в суспільстві допоможе 

уникнути виникнення такого явища, як «маса», яка, на нашу думку, веде за 

собою хаос, руйнування суспільного ладу та зникнення соціальних відносин. 

В загальному ж неважко помітити, світський гуманізм С. Московичі 

побудований на соціально-психологічній основі, тому розуміння ним маси і 

людини маси побудовано на цьому ґрунті. Отже, виникнення маси зумовлене 

значними змінами в суспільстві, на це людей підштовхує незадоволеність 

існуючою владою, яка керує державою, або індивідів не задовольняє соціальна 

ситуація в суспільстві. Всі ці чинники спрямовують людей об’єднуватись у 

маси, де і виникає проблема дегуманізації суспільства. В цьому аспекті для 

підкріплення існування людини маси використовується навіювання, яке несе за 

собою одну конкретну ідею, яка повторюється безперервно, поки не заволодіє 

розумом кожної людини. Згодом така ідея стає віруванням, яке й утримує людей 

в масі. Втім таку ідею повинен хтось висловлювати. Такою особою є вождь, за 

ним йдуть люди, слухають його, не ставлячи під сумнів його дії. 

 Потрапляючи до маси, психологія людини та її вчинки піддаються змінам, 

адже в такі моменти індивід не може мислити самостійно, він мислить і діє, як 
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змушує його маса. Взагалі мислення людини маси є таким, яким його хочуть 

бачити. Також ми з’ясували, що маса є хаотичним зібранням людей, у неї немає 

меж, у ній люди стають імпульсивними і некерованими. І для того, щоб 

уникнути створення маси кожна людина повинна почати з себе, виховуючи в 

собі індивідуальну особистість, зі своїми моральними принципами і 

соціальними поглядами. Втім, для повної гармонії особистих зусиль замало. 

Тому виховання повинно  відбуватись на суспільному рівні й проходити в 

школах, університетах, різноманітних гуртках, за допомогою яких будуть 

впроваджуватись такі ідеї, як соціальна рівність, поважне ставлення один до 

одного, до природи, яка нас оточує, відповідальне використання ресурсів 

навколишнього середовища тощо. Якщо з дитинства буде відбуватись таке 

виховання то, як результат, ми отримаємо людину, яка зможе стати гідним 

членом суспільства.  

 

3.2. Природа володаря маси в концепції Сьоржа Московичі 

Філософське-антропологічне осмислення природи вождя маси займає 

значне місце у творчості С. Московичі. Тому без експлікації цієї проблеми у 

концепції мислителя буде залишатись у своїй зовнішній визначеності і поза 

увагою дослідження залишиться її сутнісний аспект, що значно обмежить її 

розуміння. Отже, аналіз природи володаря мас доцільно почати з розгляду 

одного з факторів, який стимулює утворення мас. Цим фактором є людина 

навколо якої починає згуртовуватись невелика група людей здатна розростись 

до великих розмірів. Такою людиною є вождь, організатор чи керівник. Одразу 

ж зазначимо, що вожді відігравали суттєву роль упродовж усієї історії людства. 

В багатьох джерелах зазначається, що такий феномен, як лідер мас починає своє 

існування ще з давніх часів, коли одна людина прагнула створити історію, тому 

брала керівництво державою та масами на себе. Але самим давнім корінням 

утворення людини-вождя є образ батька родини, який був авторитетом і главою 

сім’ї, якого слухались і не мали права порушувати його закони та заборони.  
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Безперечно, у різних сферах науки існує великий спектр визначень 

типології лідерства. З різних джерел можна дізнатись не тільки різновиди 

лідерів, але й зрозуміти їх задатки, розвиток, а також і їхні якості. Наразі 

сучасний італійський психолог і філософ Антоніо Менегетті зазначає, що лідер 

це – «особистість, яка ставлячи перед собою мету, знаходить засоби і 

створює колектив, який здатен її досягти… Вождь – це в точності той, хто за 

допомогою власного розуму здатен гарантувати функціональність для інших, не 

пригнічуючи, не руйнуючи і не захоплюючи…» [120, с. 10-11]. Вчений вказує на 

три основні якості, якими повинен володіти лідер: «а) кардинальним, 

вродженим потенціалом, який проявляється як талант творця і координатора; 

б) глибокими пізнаннями професіоналізму в галузях, найбільш затребуваних 

соціальною групою або суспільством в цілому; в) незаперечною перевагою 

результатів, отриманих у певному виді діяльності… Лідер створює здатність 

бути хазяїном, господарем, верховним правителем» [120, с. 17]. Ми дозволили 

собі таку розлогу цитату, аби найбільш повно передати якості лідера, на які 

вказує мислитель.  

Питанням авторитету вождя присвячено багато праць у різних сферах наук. 

Наразі у працях з політології чітко визначається характеристика лідера: керівник 

повинен виражати інтереси людей, на яких він намагається справити враження; 

лідер повинен бути новатором, тобто вносити нові ідеї, які допоможуть йому 

змінити суспільство на краще; вождь завжди повинен об’єднувати людей 

воєдино; лідер повинен бути гарним організатором, це полягає в тому, що 

керівник повинен вміти втілювати цілі та бажання мас, які були зазначені в його 

програмі дій; лідер повинен мати гарні комунікативні навички, які допоможуть 

йому організувати людей [198].  

В попередньому підрозділі ми вже розглядали спільні ідеї стосовно 

проблематики маси і людини маси, тепер висвітлимо спільні думки щодо 

антропологічного розуміння природи вождя у творчості Е. Канетті та 

С. Московичі викладені ними у спільній праці «Монстр влади». Ми вже 

з’ясували, що люди-маси вважають керівника влади (володаря) Вищим Ідеалом, 
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того хто допомагає їм вирішувати всі проблеми й упорядковувати їхнє життя. 

На наш погляд тут буде доцільним вказати, як визначають володаря 

С. Московичі та Е. Канетті. На їхню думку людина-вождь – це той, хто зміг 

пережити інших, стати героєм і сильною людиною, до нього прихильні Вищі 

сили. Втім цього замало. Щоб вижити людині-вождю необхідно оберігати себе 

від зовнішніх ушкоджень та намагатися бути невразливим. Вчені вказують на 

два шляхи, яким повинна слідувати людина-вождь і які сприяють досягненню 

такої невразливості. Перший шлях, це намагатися відвести від себе небезпеку, 

відокремитися від неї великими просторами, але такими, щоб їх можна було 

бачити, та які можна було б оберігати. Другий більше всього відповідає 

вимогам людини, яка підпускала небезпеку досить близько до себе і часто 

ризикувала. Коли людина з усіх можливих ситуацій обирає ту, в якій була 

більше всього вразливою, і яка загострюється до крайності, такий шлях є 

шляхом героя, який націлений на забезпечення відчуття невразливості [79, 

с. 141]. 

На наш погляд, така оцінка вождя є досить переконливою. Важливим 

моментом тут є те, що характеризуючи володаря, С. Московичі та Е. Канетті 

вказують на одну з головних та вирішальних його якостей, це – право 

розпоряджатися життям та смертю. «Смерть старанно відокремлюється від 

нього: він сам може і повинен нею розпоряджатися. Смертний вирок, який 

винесений ним завжди виконується. Це знак його влади: вона абсолютна лише 

до тих пір, поки залишається незаперечним його право виносити смертний 

вирок» [79, с. 146-147]. До якостей володаря вчені також відносять ще й 

здатність викликати страх у людей. Цей страх є правом володаря і за це його ще 

більше починають шанувати. Втім бувають і такі випадки, коли піддані не 

підкоряються володарю, тоді він сам іде на страту, щоб вгамувати тих хто 

почав протистояти його волі.  

Кожен керманич влади має власну таємницю і це, як вважають 

С. Московичі та Е. Канетті, є серцевиною влади. Втім ця властивість інколи 

може бути спрямована і проти самого володаря. Якщо таємницю розглядати в 
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позитивному сенсі, то вона може виступати і як «зброя» проти всіх (тут мається 

на увазі те, що керівник знає все про всіх, він може керувати всіма, у нього є 

такі факти, які він може використати проти своїх ворогів, проти тих кого він 

хоче прибрати зі свого оточення або покарати). Негативний сенс тут полягає в 

тому, – відмічають мислителі, – що інколи таємниця для володаря може 

обернутися проти нього самого. Це, насамперед, відбувається тоді, коли з 

найближчого оточення хтось дізнається про його таємницю, яку він старанно 

приховував від усіх. У результаті виявлена таємниця може скомпрометувати 

вождя, як керівника народу та навіть позбавити влади і впливу на людей [79, 

с. 150-152].  

Варто одразу звернути увагу ще на дві важливі антропологічні риси 

володаря по відношенню до маси та людей, це: а) насилля; б) авторитет. З точки 

зору С. Московичі та Е. Канетті перша риса є дією, яка призводить до порядку, 

насилля та диктується тим, хто підпорядковується володарю, а саме, вказує 

масам на їх місце, визначає форму поведінки, яка й підштовхує їх на підкорення 

керманичу. Щодо авторитету, то він виникає саме з появою засобів 

комунікацій, завдяки ним починає виокремлюватись одна людина, якій 

починають наслідувати і беззаперечно слухатися. Разом з тим, керманич 

повинен володіти якостями журналіста та публіциста, завдяки яким він «зможе 

організувати публіку, перетворити її на партію, надати їй необхідні імпульси 

для завоювання у неї авторитету» [79, с. 219-220]. 

На наш погляд, хоча позиція С. Московичі стосовно теми природи людини-

вождя та феномену людини маси і переплітається з спільним дослідженням 

проведеним вченим разом з Е. Канетті, все ж для нашого дослідження базовою є 

вже згадана праця «Століття натовпу» С. Московичі. Саме в ній мислитель 

вказує на те, що маси складаються з речовини та форми. «Речовина натовпу це – 

люди, які є навіювані та поляризовані, підкорені та мінливі й  схильні до 

випадковостей зовнішнього світу. Форма їх – міцні вірування, догматичні за 

своєю природою та утопічні за необхідністю й схожі з релігією» [124, с. 99]. 

Саме за допомогою вождя й відбувається об’єднання форми та речовини маси де 
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він виступає творцем натовпу. Як пояснює С. Московичі, керівник влади за 

допомогою власного авторитету, харизми і працездатності може перетворити 

навіюваний натовп у колективний рух, який згуртовується навколо однієї віри, 

де їх об’єднує і скеровує одна ціль. Таким чином, саме вождь формує масу та 

готує її до ідеї, яка наповнює цю масу плоттю  та кров’ю. У чому ж полягає 

секрет мистецтва вождя? Відповідь полягає в тому, що в очах маси вождь 

втілює ідею, а по відношенню до ідеї – масу, у цьому і є іскра його влади [124, 

с. 99-100]. 

Отже, головною умовою для того, щоб лідер зміг створити масу та міг 

керувати нею є віра, за допомогою якої можна переконати людей у своїй правоті 

та чесності й утворити масу-людей, які стають піддатливими до переконання, а 

тому їх можна легко мобілізувати та керувати ними.  

У творчості С. Московичі проблема вождя набуває багатоаспектного 

характеру. Мислитель, намагаючись визначити притаманні вождю 

антропологічні якості, відмічає, що сам лідер був колись тією людиною, яка 

також піддавалась навіюванню та сприймала беззаперечно ідеї організатора. 

Тому, перебуваючи під враженням від попередніх ідей та поєднуючи їх зі 

своїми, це згодом переростає у пристрасть. Втім, відмічає вчений, така 

пристрасть до однієї чи кількох цілей перетворює вождів на безумців, які не 

сприймають реально ні навколишнього середовища, ні всього, що відбувається 

навколо них. Однак вождь, проявляючи безмірну впертість, втілює у собі риси 

людини, яка понад усе прагне йти до своєї мети, що на думку вченого є ознакою 

божевілля. Адже нормальній людині притаманне бажання йти на компроміси, 

які так необхідні для власної безпеки і безпеки своїх близьких [124, с. 100].   

Окрім вище зазначених якостей, які притаманні лідеру, слід звернути увагу 

ще на одну антропологічну рису в поведінці кожного вождя на яку вказує 

С. Московичі. Тут мова йде про те, що поширюючи свою ідею вождь повністю 

віддається їй навіть може доходити до крайнощів. Загалом, вождь повинен бути 

впевнений у собі та у своїх цілях, адже коли він з’являється перед народом то 

повинен вміти зняти невпевненість у людей і тим самим об’єднати їх, щоб 
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усунути будь-яку дистанцію між ними. «Байдужість, це велика чеснота 

нормального життя, для вождя вона є смертоносною слабкістю, пагубною 

розкішшю. Його ідея – не просто засіб, знаряддя амбіцій, якими користується 

він на свій манер. Вона  є переконанням, беззастережним навіюваним ходом 

Історії або Божим велінням. Будь-яка його дія направлена на досягнення 

тріумфу – доктрини, релігії, нації – будь-якою ціною. Інші люди, від першого до 

останнього, підкоряються йому та виконують свій обов’язок, підкоряючись 

йому» [124, с. 101].    

Коли ми говорили про ідею особистості вождя мас то повністю спирались 

саме на творчий доробок С. Московичі у цьому питанні. Тому в даному аспекті 

хочемо звернути увагу ще на дві риси, які характеризують постать вождя: по-

перше, керівник, керуючись своїми амбіціями, завжди прагне вирватися вперед, 

таким чином він розкриває сенс свого покликання, яке інакше можна визначити 

як владну місію. Таку поведінку вождя вчений порівнює з місією схожою на 

загіпнотизований стан, який навіяний на нього для таких дій. По-друге, 

діяльність вождя спричиняє те, що його сміливість починає переважати над 

інтелектом [124, с. 102]. Відомо, що здоровий глузд допомагає людині ясно 

оцінювати ситуації та розглядати їх з різних точок зору, щоб здобути всі за та 

проти і в результаті отримати вірне рішення. Але для керівника маси просте 

судження, вважає С. Московичі, нічого не означає без певної діяльності, тобто 

вміння зачаровувати людей, проникати їм у душу. Зазвичай така сміливість – це 

прояв якості, яка здатна перевтілювати можливість у реальність, а судження в 

дію. У відповідальних випадках і у вирішальні моменти сміливість, а отже й 

характер, бере верх над інтелектом і тому за ним залишається останнє 

слово [124, с. 103].    

Безперечно, така точка зору С. Московичі є досить переконливою, адже 

така особистісна якість, як сміливість дозволяє вождю контролювати себе і 

власну волю, не впадаючи в паніку, що також допомагає йому керувати масою 

та навіювати їй свої ідеї, тим самим переконуючи, що вождь та його 

переконання допоможуть народу вирішити всі проблеми. 
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Ми не будемо зупинятись на аналізу всіх типів лідера та його форм, що 

представлені у працях С. Московичі. Тому, що вони можуть стати предметом 

окремого дослідження. Для нас важливим залишається висновок вченого про 

розуміння особи лідера та його вплив на маси. Наразі вчений вважає, що 

існування певної ознаки обраності, яка проявляється через віру та мужність, 

являється непереборною й діяльною рисою керівника це – авторитет. «Людина 

яка має дану здібність, здійснює нездоланний і природний вплив. Одного його 

жесту чи одного слова достатньо, щоб змусити підкоритися, досягти того, для 

чого іншим потрібна була армія у стані війни, бюрократія у повному складі» 

[124, с. 105]. Також лідер, який є авторитетом для керованого ним натовпу 

використовує свої очі, за допомогою яких він може тримати народ у 

гіпнотичному стані й робити його слухняним. Загалом, С. Московичі вважає, що 

авторитет вождя – це гіпнотична сила, яка має вплив на масу, диктує свою волю 

народу та може передавати свої ідеї-фікс. За допомогою даної сили вождь маси 

може змушувати людей робити те, що вони б ніколи свідомо не зробили і навіть 

не замислювали так чинити – йти руйнувати чи битися [214, с. 105-106]. 

Розкриваючи зміст авторитету, С. Московичі вказує ще дві характерні 

якості, це: яскрава впевненість та вперта відвага. Слід зазначити, що поряд із 

загальним розумінням явища авторитету, завжди вирізняється ще одна форма 

його прояву це – харизма. Раніше ми вже зазначали, що в науці психології 

натовпу саме харизма є формою авторитету. Це означає, що для психології 

натовпу влада не може залежати чи не залежати від авторитету, тобто будь-яка 

влада повинна мати вождя у якого повинен бути авторитет. Втім, коли авторитет 

вичерпується то керівник може тільки застосовувати насилля [124, с. 106].    

Необхідно зазначити, що вищевказані гуманістичні якості авторитету 

беруть за свою основу два види авторитету, це – авторитет посади та авторитет 

особи. За С. Московичі, авторитет посади має людина, яка посідає в 

суспільстві місце, яке певним чином вирішує долю людини. Серед 

характеристик, які визначають авторитет посади вчений вказує на такий вид 



130 

 

діяльності, який надається людині за традицією. Таким прикладом можуть бути  

професори, лікарі, директори підприємства, судді  та ін. [124, с. 106].    

Натомість коріння авторитету особистості виходять з самої особи, від її 

внутрішньої природи і виражаються в жестах, словах та навіть враженнях, 

інколи поява людини може справляти значний вплив. Серед характеристик 

авторитету особи є й те, що він може розвиватись і еволюціонувати, але цього 

не може зробити людина, яка має авторитет посади. С. Московичі пояснює це 

тим, що в країнах у яких панує авторитет посади завжди діє чітка ієрархія рангів 

та титулів, це приводить до того, що народ поважає імена, різні звання, 

нагороди та уніформу, а не саму людину. За таких умов, коли переважає 

авторитет особи завжди будуть існувати маси, адже авторитет посади нічого в 

собі не змінює й залишається завжди однаковим. Це є лише назва посади, яку 

займає людина. Натомість авторитет особи йде від самої людини, коли вона 

підкріплює  свій авторитет, тим самим вона підкріплює і свій вплив на 

людей [124, с. 106].  

Отже, ми з’ясували, що авторитет кожного вождя втілює у собі природу 

авторитету особи, а саме – діяльність і мислення володаря мас іде від самої 

людини-вождя. Наступне, на що хотілося б звернути увагу при дослідженні 

особи авторитету, то це на те, що саме спонукає вождя впливати на маси, це – 

жага влади, власні амбіції та класовий інтерес. Втім, головною причиною, яка 

спонукає вождя впливати на маси є бажання авторитету, яке виникає завдяки 

могутнім віруванням, які згодом змінюють їх. «Бажання мати авторитет 

проявляється в бажанні до популярності, від якої ніяка людина не застрахована. 

Звідси у вождя нав’язлива ідея надавати своє ім’я людям, партіям, містам, 

наукам і т.п. Їх кількість вимірюється його впливом. Звідси знову виникає цей 

плин імен, коли вождь змінюється, відсторонюється чи помирає» [124, с. 137]. 

Поширюючи своє ім’я та свою особу вождь у першу чергу впливає не на розум, 

а на емоції людей адже, як ми вже зазначали, маси керуються саме емоціями. 

Таким чином, констатує С. Московичі, все це буде забезпечувати лідеру 
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упевненість у продовженні слави або безсмерті та утриманні влади і панування 

над іншими.  

Впливаючи на людей своїм авторитетом і підтримуючи їхні дії та 

змушуючи народ іти за собою, кожен вождь потребує певної відплати і такою 

відплатою, вважає С. Московичі, є визнання. Адже без визнання всі намагання 

лідера отримати довіру людей і вплинути на них будуть марними. Це є 

причиною того, що маси та вожді не можуть існувати один без одного.  Народ 

існує завдяки лідеру тому й вождь може існувати та впливати на людей через 

маси. Така думка С. Московичі означає, що вожді мають вірити в те у що вірить 

маса й бачити те, що бачить маса. В результаті, коли вождь стає дзеркальним 

відображенням маси, маса також стає дзеркальним відображенням вождя. В 

цьому аспекті вчений зазначає, що поки лідер буде відображатися в масі, а 

натовп буде впізнавати себе у лідері, доти люди-маси будуть бачити в своєму 

вожді авторитет колективної віри. «Наслідуючи свого лідера, натовп цим 

закріплює повагу до себе, зміцнює своє соціальне «Я». Кожен у глибині душі 

відчуває, як він стає маленьким Ейнштейном, Наполеоном або маленьким Де 

Голлем, тобто бачать себе іншими очами» [124, с. 138].   

У сучасному суспільстві засоби масової інформації є визначаючим 

елементом. Вони здатні перетворювати розсіяний натовп на публіку,  змінювати 

відношення між масами та вождями, формувати психологію і політику епохи.  

Ми вже зазначали, що ЗМІ допомагають поширювати ідеї, які сприяють 

об’єднанню людей в маси та здатні змінювати їх погляди і свідомість, це ж 

стосується і поширення авторитету вождя, яке відбувається завдяки масовій 

комунікації. Втім, зазначає С. Московичі, для того, щоб авторитет вождя не 

замикався у вузькому колі й не концентрувався в руках більшості, вождю, для 

об’єднання людей у групи, потрібно не тільки розвивати власні таланти та 

навички, але й володіти здібностями журналіста, які допоможуть йому у 

формуванні публіки, а згодом перетворення її в партію, тим самим надаючи 

імпульси для завоювання у неї авторитету. Але для цього власних та 

журналістських навичок недостатньо. Для того, щоб завоювати увагу натовпу і 
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отримати силу, людина-вождь, зазначає С. Московичі, повинна використовувати 

силу гіпнозу. Разом з тим необхідно досконало знати інтереси публіки, 

відчувати її інтуїтивно та основуватись на інформованості про її уподобання, що 

вона любить і що ненавидить. На наш погляд всі ці чинники здатні значно 

наблизити вождя до людей. Втім, така поведінка вождів має й негативну 

сторону. Як зазначає С. Московичі, вона проявляється в тому, що вожді інколи 

можуть «задовольняти безсоромне бажання публіки, колективне і анонімне, 

бачити виставлені на показ самі невідповідні сюжети, не дивлячись на 

сором’язливість, яка притаманна її індивідам. Вони потакають її схильностям 

віддаватися заздрощам і ненависті» [124, с. 159]. За таких обставин вождь 

повинен пам’ятати, що приводячи маси до дії, він намагається дати свідчення 

про протилежні партії та про їх вождів. Втім, така інформація грає на користь 

вождю не викликаючи емоції прихильності та великодушності, а по відношенню 

до суперника, навпаки, збуджує в натовпі ненависть до протилежних ним ідей 

та мас, що в кінцевому результаті приводить маси до дії. 

Згідно концепції С. Московичі, якщо людина вождь дійсно хоче існувати та 

діяти в якості лідера їй необхідно розвивати в собі дар лідера. Тому, він  

повинен дотримуватись наступних правил: 

- лідер мас завжди повинен мати гарну осанку, його мова має бути точною і 

владною, а всі судження повинні бути простими. Він повинен вміти швидко 

приймати рішення. Всі ці якості неодмінно повинні входити до поведінки 

вождя; 

- лідер повинен вміти уловлювати та передавати емоції від себе до маси і 

навпаки. Повинен виховувати в собі манери, які допоможуть йому викликати 

прихильність народу, розвивати в собі навички вміння гарно розмовляти, 

формулювати фрази, а також володіти театральними навичками [124, с. 108].   

Саме виховуючи в собі ці особистісно-антропологічні якості й 

дотримуючись їх, кожен вождь зможе досягти того, що маси будуть наслідувати 

свого лідера, перебувати від нього у захваті, що істотно вплине на його вміння 

керувати народом. Однак, як запевняє С. Московичі, всіх цих якостей 
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недостатньо. Адже, щоб завоювати прихильність людей вождю необхідно 

вибудувати навколо своєї особи ореол таємничості, ми знову принагідно 

зазначимо про дану якість вождя, а саме про те як  говорити і діяти так, щоб 

люди повірили у те, що саме його дії дадуть їм змогу досягти успіхів у 

намічених справах. Принагідно зауважимо, що саме відстань, яка віддаляє 

вождя від маси веде до того, що люди починають поважати цю особу. Маси 

починають вести себе перед ним сором’язливо, підносячи свого лідера на 

п’єдестал, захищаючи та не дозволяючи іншим оцінювати й обговорювати свого 

кумира [124, с. 108].    

Втім, ми повністю поділяє думку С. Московичі стосовно того, що така 

позиція вождя бути таємничим та нікого до себе не підпускати призводить до 

того, що лідер отримує не друзів, а наживає собі суперників. Вчений пояснює це 

тим, що якщо лідер буде мати друзів, тоді не зможе вільно втілювати свої 

рішення, тобто не зможе керувати натовпом на свій розсуд, а також стане 

уразливим для своїх ворогів. У цьому зв’язку констатує вчений, людина у владі 

є самотньою. Безсумнівно це являється свідченням її розриву і відмови від 

взаємності у світі, в якому їй немає рівних тому, що на вершині піраміди є місце 

тільки для одного. Тому лідеру необхідно, щоб підкреслювали його авторитет і 

створювали навколо нього атмосферу таємничості, яка живиться ілюзіями, тоді 

маси зможуть нагородити його всіма бажаними якостями. Таємниця особи 

вождя, зазначає С. Московичі, супроводжує його дії та рішення за допомогою 

яких він стає незвичайною людиною. Доречі, лідер може робити для натовпу 

все, щоб завоювати його довіру та керувати ним, це можуть бути різноманітні 

сюрпризи та вистави, навіть може бути інсценована власна смерть. «Віра 

натовпу, – вказує С. Московичі, – виношує цю таємницю, прикрашає образ, 

який вона хоче собі створити. Загіпнотизована ілюзією, маса противиться 

вторгненню реальності. Маси та вожді постійні спільники, разом створюють 

світ видимостей, свята святих їх загальні вірування» [124, с. 109]. Ці всі 

інсценування, які влаштовує вождь, потрібні йому для того, щоб пережити так 

би мовити конкуренцію, адже на зміну йому може прийти інший вождь. У 
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цьому, вважає С. Московичі й полягає слабкість будь-якого лідера. Для того, 

щоб цього не сталось він повинен постійно заворожувати натовп своїми чарами 

та перемогами, увесь час доводити, що він не втратив свій дар і його авторитет 

вождя є досконалим. 

Для того, щоб не втратити свій авторитет в масі вождь повинен завжди 

діяти. Він має підтримувати відношення благовоління до себе з боку своїх 

прихильників. Як результат – він буде мати успіх, який є доказом того, що він 

ще має силу, а його могутність, як і раніше, залишається дієвою [124, с. 109].    

Ми вже вияснили, що для того щоб особа, яка прагне стати головною над 

людьми могла завоювати довіру їй необхідно якнайменше: по-перше, створити 

свій авторитет; по-друге, вміти навіювати свої ідеї людям; по-третє, стати 

пророком для маси [124, с. 110]. Спробуємо з’ясувати чи може вождь, для 

завоювання уваги мас, застосовувати силу та розум? У цьому контексті 

відповідь С. Московичі однозначна, а саме, що для лідера такі дії є 

неприйнятними. Однак, слід розуміти, що застосовуючи силу люди стають 

фізично поневоленими і тим самим придушують опозиційні сили. Коли маса 

підкорюється вождю за допомогою страху відбувається вплив на зовнішню 

згоду народу, але внутрішній стан буде залишатись незмінним, це приведе до 

того, що люди не будуть покірними та не поклонятимуться вождю, в результаті 

лідер не зможе повести народні маси за собою тому, що вони будуть бачити в 

ньому тільки ненависного їм тирана. За таких обставин С. Московичі 

намагається з’ясувати питання стосовно того, якщо сила не засіб для 

завоювання та керування масою, то чи можливо впливати на людей за 

допомогою суджень, дискусій і незаперечних доводів? У відповіді на це питання 

розкривається суть маси, яка, як вважає вчений, є «нечутливою до розсудливих 

доказів, а будь-яка дискусія підриває довіру до влади вождя. Вони не прагнуть 

знати правду – на щастя для нього, оскільки його авторитет створений із 

таємниць та ілюзій» [124, с. 111].    

Наступним методом, якого повинен дотримуватись вождь, для керування 

масами є зваблення, яке дуже схоже на  методи впливу гіпнотизером. У цьому 
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контексті С. Московичі порівнює методи впливу, які застосовують гіпнотизер і 

вождь. Насамперед, гіпнотизер приймає своїх пацієнтів у певному приміщенні, 

яке спеціально обладнано для отримання кращого ефекту, вожді ж для своєї 

діяльності обирають відкриті місцевості. Як правило, це великі площі та 

стадіони, які дають можливість збирати велику кількість людей і тим самим 

надавати можливість вождю справляти на маси більше враження. Другим 

методом впливу на людей, за С. Московичі, є те, що маніпулятор чи гіпнотизер 

робить інсценування певного ритуалу сеансу. Ми вже з’ясували, що керівники 

влаштовують театральні вистави, проводять різні неочікувані дії для того, щоб 

вразити маси й переконати в тому, що лідер має силу та зможе дати їм те чого 

вони бажають. До третього методу впливу належить гра поглядом, яку 

використовує гіпнотизер. Тобто, відбувається фізичний контакт, який 

підкріплюється проголошенням промов таким чином, щоб пацієнт був повністю 

сконцентрований на лікарі. Таку поведінку вождів С. Московичі пояснює тим, 

що для них не останнє місце  займає погляд. Саме за допомогою погляду вождь 

зосереджує увагу народу на собі та виголошуючи промови увесь час повторює 

слова, які хочуть чути люди [124, с. 111].    

Отже, з наведених вище методів ми можемо зробити висновок, що 

перебуваючи у кабінеті гіпнотизера людина перетворюється у сомнамбулу, а 

слухаючі вождів стають масою людей, яка слухається тільки свого лідера і 

робить те, що він говорить. Такі дії вождя, пояснює С. Московичі, здатні 

тримати «масу на відстані, але вони уводять її від дійсності, надаючи кращу 

дійсність, більш яскравішу, яка відповідає її надіям. Талант вождя полягає в 

перевтіленні подій, колективних цілей в уявлення, які вражають та збуджують. З 

ним банальне стає незвичним» [124, с. 112]. Найбільш вдало, на нашу думку, 

С. Московичі визначає зваблення, пояснюючи його, як стан у якому натовп 

переноситься із розумного світу до світу ілюзій де всемогутність ідей та слів 

пробуджує спогади й навіює сильні почуття. Тут почуття починають керувати 

законами натовпу, який потребує ілюзій, тому всі дії вождя й відбуваються 

через ілюзії. Підсумовуючи вище зазначене, слід звернути увагу на наступне: 



136 

 

постать вождя і мас є одним цілим, вони завжди існують нерозривно, пов’язані 

між собою й діють в унісон, переймаються однаковими почуттями та мають 

спільні думки. 

Діяльність вождів, яка також сприяє створенню мас, С. Московичі називає 

відомим усім словом – пропаганда. Слід зазначити, що феномен пропаганди 

містить в собі три якості, які застосовує будь-який вождь. Першою якістю є 

вистава, сюди ж входить і керування простором. Відомо, що для того щоб люди 

зібралися та почали діяти їм потрібен простір, а саме вистава надає даному 

простору рельєф та форму. Всі великі місця, як то – собори і стадіони, де 

відбувається діяльність вождів, існують для того, щоб лідери могли утворювати, 

приймати і впливати на маси. Це, як ми бачимо, є обмежений простір, але 

завдяки йому кожна людина може звільнятися від свого буденного життя, адже 

він здатен об’єднати їх суспільні надбання, надії та вірування [124, с. 114].   

Ще однією якістю, яку виділяє С. Московичі, характеризуючи вождів, є 

церемоніал. Саме в цьому випадку для отримання бажаного результату вожді 

застосовують знамена, алегорії, зображення та інші засоби. Під час церемоніалу 

люди співають пісні, якими супроводжують зустріч вождя та натовпу і це 

знаменує прихильність, яку маси відчувають до свого лідера. «Кожен із 

символів та прядок їх появи на сцені, – за визнанням авторів «Монстр влади», – 

ставить за мету пробудити емоції, так би мовити загострити атмосферу. Вони 

скеровують колективне злиття до його вищої  точки. Необхідно, щоб кожен 

приймав участь, тут мова йде про ходи, співи або викрикування лозунгів. Це є 

умовою переходу до дії» [124, с. 114].  

З наведеного стає зрозуміло, що саме діяльність церемоніалу сприяє тому, 

що кожен індивід входить до маси й починає діяти, використовуючи великі 

психічні автоматизми. Також дії вождя здатна підсилювати музика, яка впливає 

на людей і вводить їх у гіпнотичний транс. На думку С. Московичі вдалим 

доповненням до музики є хореографія мас. Одразу треба пояснити, що має на 

увазі мислитель. Мова тут іде про те, що поєднання емблеми з музикою є 

ознакою кожної з мас, які починають збільшуватися й наростати, і в результаті 



137 

 

чого найвищою точкою зібрань народу стає поява вождя. «Цей підйом 

психологічної «температури» паралельно послаблює свідомий контроль, 

критичне відчуття й поступово приводить до виникнення автоматичної думки 

безсвідомої сили. Натовп готовий вірити словам, які він чує та вступає в дію, 

яку від нього потребує вождь. Отже, спокуса є основним моментом 

навіювання» [124, с. 115].    

Третьою якістю зваблення, на яку вказує С. Московичі, є переконання, в 

якому головним методом являється слово. На нашу думку саме переконання є 

самою дієвою якістю серед трьох методів зваблення, на які вказує вчений. Адже 

слова та формулювання є найвищою силою впливу та навіювання на людей. 

Тому спробуємо з’ясувати, що саме перевтілює звичайне слово в слово 

зваблення? В цьому контексті ми долучаємось до думки С. Московичі, який 

звертає увагу на те, що на допомогу кожному вождю приходить його ж 

авторитет, адже ефективність слів залежить від обраних точних і владних 

образів. Тут мова йде про те, що словом можна переконати, змусити повірити у 

власну ідею та робити все, що буде наказувати лідер. Відповідно до цього 

С. Московичі виводить два найголовніших правила, які повинні 

супроводжувати промови вождя це – твердження та повторення [124, с. 116].    

 Одразу ж зауважимо про те, що у твердження С. Московичі вкладає 

наступні якості. Насамперед, воно повинно бути:  

- ясним та таким, щоб не допускало заперечення, це твердження 

однозначної позиції та пануючої ідеї;  

- вождю не обов’язково використовувати складні речення і застосовувати 

особливі слова, наповнюючи їх багатою інформацією своєї промови. Навпаки, 

виступи повинні бути простими інформаційно, та підкріплюватись додатково 

вже відомими свідченнями. Для кращого ефекту, зазначає С. Московичі, лідер 

не повинен поводити себе, як викладач перед студентами, і не має показувати 

своєї перевагу над іншими. «Навпаки, стиль промови чи виступу слід постійно 

обновляти, викликаючи подив. Формули повинні бути короткими, вражаючими, 

такими як: «Прийшов, побачив, переміг» Юлія Цезаря чи більш близьке нам 
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«Франція програла битву, але не програла війну» – цим покликом 18 липня 1940 

року Де Голль надихнув французів, які пали духом» [124, с. 117];     

- вождь завжди повинен мати на увазі, що натовп може втомитися від 

промов, і що часте застосування слів, як зазначає С. Московичі, стирає 

позитивні враження про нього. Значення промови повинно існувати недовго, але 

обов’язково має бути присутня владна сила, завдяки якій можна вплинути на 

натовп, без будь-якої логіки і правди; 

- твердження завжди відображає чітку позицію, тобто ту яку захищає 

вождь. За кожним твердженням має слідувати наступне, яке підтверджується 

попереднім та спирається на них;  

- твердження повинно бути рішучим та точним, якщо промова має велику 

силу, тоді народ побачить в цьому переконаність вождя у власній ідеї й зрозуміє 

істинність даної думки;  

- кожна промова лідера має виголошуватися коротко та владним тоном, а у 

самому твердженні не повинно бути ніяких заперечень [124, с. 117];    

- «твердження в будь-якій промові означає відмову від обговорення, 

оскільки влада людини чи ідеї, які можуть зазнавати обговорення, втрачає будь-

яку правдоподібність. Це означає, що всі звернення до аудиторії, до натовпу в 

прийнятті ідеї без обговорення, сприймаючи її такою, якою вона є, без 

врахування всіх «за» і «проти» та відповідаючи «так» тільки не 

розмірковуючи» [124, с. 117];    

- застосовуючи короткі фрази керівник може вказувати кожній людині на 

так звані святі місця та називати ворогів, які їх осквернили. Таким чином своєю 

небагатослівністю вождь дає зрозуміти чому народ повинен битися і тим самим 

переконує людей у неминучій перемозі [124, с. 117].    

Відтак, ми досить детально проаналізували тему твердження, та його 

здатність впливати на кожну людину, спираючись на реконструкцію поглядів 

С. Московичі. Тепер розглянемо більш детально другий фактор, який 

супроводжує промову, це – повторення, яке вчений виокремлює у декілька 

важливі пункти: по-перше, завдяки повторенню промови вождів стають більш 
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переконливими та перетворюються на нав’язливі ідеї і в результаті люди 

починають їх повторювати не помічаючи цього; по-друге, саме існування 

повторення призводить до того, що починають виникати бар’єри, які витісняють 

існування будь-якого іншого твердження; по-третє, повторення наділяє ідеї 

реальністю та очевидністю це дозволяє людям прийняти ідеї повністю; по-

четверте, повторення має подвійну функцію. Як пояснює С. Московичі, це 

означає, що «будучи нав’язливою ідеєю, повторення також стає бар’єром проти 

думок, які відрізняються та протилежні йому. Таким чином воно зводить до 

мінімуму судження і швидко перетворює думку в дію на яку в масі вже 

сформулювався умовний рефлекс» [124, с. 119]. Через повторення нав’язлива 

ідея починає віддалятися від свого автора і стає автономною думкою. Згодом 

навіяні думки проникають у підсвідомість маси і як результат стають елементом 

колективного вірування. Саме відділення думки від свого автора призводить до 

того, що ідеї стають очевидними, вони не залежать не від часу, не від місця і 

особистості. Тому навіяна думка стає вираженням того предмету, який 

намагався донести до народу вождь, а не обличчям самого лідера [124, с. 120]. 

Підіймаючи тему функції зв’язку думок С. Московичі пояснює це тим, що 

висловлені твердження та ідеї утворюють певний логічний ланцюг, а 

повторювані слова, навіть якщо вони не відповідають один одному, 

вимальовують систему, через яку маси впевнені в тому, що ці різні слова мають 

спільне значення [124, с. 120].  

Однак, повернемось до не менш важливого та дієвого, на нашу думку, 

методу керування людиною-вождем масами. Таким методом є використання 

власних чар, застосування їх до кожної людини із маси, яке призводить до того, 

що народ починає наслідувати свого лідера. «Почавши з воцаріння в наших «Я», 

лідер переходить до їх поглинання. Оскільки він займає одне і те ж місце в 

психічному житті тисяч і навіть мільйонів людей, схожість їх реакцій, 

одноманітність почуттів, аналогічний лад їх думок породжують враження 

колективної свідомості, групового духу, загальної ідеології, які існують 

автономно» [114, с. 135]. Така позиція С. Московичі свідчить про те, що всі дії, 
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які здійснює вождь скеровані ним на те, щоб стати душею та психічною єдністю 

натовпу, саме він і є ідеальним лідером, якого несе в собі кожен із його членів.  

Продовжуючи досліджувати тему вождя слід звернути увагу на деякі форми 

його прояву. Наразі, ми вже розглядали явище авторитету через форму його 

прояву – харизму. Тому у цьому зв’язку вважаємо за потрібне звернутися до 

такої сучасної теми, яку підіймав С. Московичі, це – харизматичний вождь. 

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду значення харизматичного лідера, 

слід зазначити, що початково термін «харизма» застосовувався для позначення 

священної особи. Як зазначає вчений, «харизма визначає догми релігії і 

пов’язана з благодаттю, тією, яка полегшує страждання; зі світлом, яке сходить 

на змучену свідомість віруючого; з живим словом пророка, яке зачіпає серце; на 

кінець, з внутрішньою гармонією вчителя та його учнів» [124, с. 218]. Але в 

сучасному світі, констатує С. Московичі, дане явище застосовується до людей, 

які прагнуть керувати великими масами та перетворюються на об’єкти 

обожнювання, такими людьми свого часу були – Черчилль, Мао Цзе Дун, 

Сталін, Де Голль, Тіто, та ін.  

Перш ніж перейти до більш детального визначення, що собою представляє 

харизматичний вождь, вважаємо за необхідне вказати на причини виникнення 

даного типу вождя, на які звертає увагу С. Московичі. Перш за все це те, що в 

суспільстві відбувається певний злам соціального ладу, а саме починають 

руйнуватися вірування, розчарування в постановах, які втрачають свою 

життєздатність. Через це починає здаватися, що все навколо руйнується, і життя 

починає рухатися не тим шляхом. Такі обставини підштовхують людей до 

нерозумних і спонтанних дій, без ентузіазму і з певною люттю. Все це спонукає 

маси до того, що вони починають прагнути знайти людину, яка змогла б 

допомогти їм у важкій ситуації та спроможна була вплинути на події. Це може 

означати, пояснює С. Московичі, спробу пов’язати ідеальне та не ідеальне, 

можливе й неможливе, іншими словами – змінити існуючий порядок, який 

відчувається, як безпорядок та привести все суспільство до справжньої цілі. У 

результаті такого процесу виникає необхідність у такому типі влади, яка здатна 
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змінити ситуацію зсередини. Тільки тоді лідери, які мають харизму, 

відповідатимуть цій необхідності [124, с. 220]. Такими лідерами, як вже 

зазначалось, були – Наполеон, Гітлер, Сталін та ін. Саме вони змусили змінити 

державний лад, піти у вигнання попередніх вождів і на їхнє місце привести 

нових керівників. «Вони поклали кінець владі старих лідерів, закостенілих у 

своїх звичках та раціоналізували владу, яка може існувати тільки в яскравих 

фарбах, збуджуючи уяву. Отже, умовою харизми є нестача в тканині суспільства 

визнання авторитету вождя тими хто йому підкорюється» [124, с. 221].  

  Зауважимо також, що у цьому аспекті цікавою є думка С. Московичі 

стосовно того, що харизмі притаманне воскресіння з минулого. Вчений пояснює 

це тим, що вона здатна відновлювати почуття і образи, які були глибоко сховані 

в пам’яті й стали авторитетом традиції. Саме такі властивості сприяють тому, 

що вождь може підкорювати собі народ.  

Розвиваючи далі тему харизматичного вождя, ми проаналізуємо деякі 

погляди С. Московичі, в яких він пояснює значення тіні батька-засновника та 

його героїчного сина. Можна припустити, що саме на цій основі вчений 

намагається розкрити харизматичну сутність вождя. Ми знаємо, що історія 

рухається циклічно, тому народи також рухаються циклічно. Це є 

підтвердженням того, що харизма діє, адже своїм корінням дана властивість 

вождя походить з давніх і архаїчних часів. Тому всі ситуації минулого та 

постаті, з якими ми себе ідентифікуємо – наші батьки, наша нація, війни чи 

революції та все, що ми пригадуємо,  існують у вигляді наочних уявлень. 

Найбільш вдало, на нашу думку, вчений називає це одним словом – imago [124, 

с. 228]. 

Поділяючи наведену думку С. Московичі, стосовно харизматичності вождя 

необхідно звернути увагу на те, як пояснює мислитель повернення до народу 

такого лідера. Насамперед, спостерігається збереження в пам’яті минулих подій, 

всіляких традицій, як окремої людини так і мас, які можна знайти в будь-яких 

церемоніях, які ясно показують відхід та повернення прихильностей до спільних 

вірувань і почуттів до членів натовпу. Такі церемонії, як то акт прийняття 
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спільно їжі, суспільний культ по відношенню до одного предка та ін., здатні 

значно об’єднувати людей. Яким же чином це діє? С. Московичі пояснює це 

тим, що «ця трапеза, названа певною тотемічною, без сумніву відчуває батька-

засновника натовпу, якого його послідовники імітують і з ким вони себе 

ідентифікують. Канонізований після смерті, він живе в їх свідомості» [124, 

с. 228].  

Тут доречно буде з’ясувати, яким чином пов’язані між собою засновник із 

харизмою та її послідовниками, та що з його сторони є причиною такого 

сильного впливу на маси і за допомогою чого кожен раз обновлюється його 

могутність? Відповідь на ці питання С. Московичі знаходить у творчості 

З. Фройда, який вважав, що даній трапезі, яка відбувається спільно та проходить 

у поховальних обрядах, їй передує початкова подія (тут мається на увазі 

вбивство первісного батька його синами-змовниками). Принагідно звернемо 

увагу на те, що будь-яка людська еволюція, як зазначає С. Московичі, 

починається саме з цієї історичної події, яка періодично продовжується і маси 

до неї звертаються. Згодом це входить до психічного життя і утворює основу 

психології мас.  

Ми спробуємо з’ясувати навіщо був здійснений цей злочин. Як бачимо, 

роз’яснюючи це питання С. Московичі зазначає, що своїм корінням воно 

уходить у давні часи, коли люди жили в орді, яка була створена могутнім 

батьком, якого оточували діти та жінки. Саме цей батько завжди наводив жах на 

людей і вимагав від синів та жінок повної покори, ігноруючи думки, почуття та 

інтереси інших людей. Зрештою така поведінка й думки цього батька були 

зведені в систему соціальних звичаїв. Цілком зрозуміло, що це одна із 

негативних сторін батька-засновника. Втім, існувала й інша сторона, де навпаки 

народ поважав та любив свого ватажка, адже саме він втілював у собі могутність 

та ідеал людини, яку сини та жінки хотіли бачити своїм вождем [124, с. 229].  

Наведене вище спонукає нас повернутись до аналізу деспотичної постаті 

вождя й дослідити думку С. Московичі стосовно цієї проблеми. Насамперед, 

вчений зазначає, що придушуючи бажання людей фізично деспотичний вождь 
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поступово викликає у них сильну лють та ненависть до свого батька, що стає 

причиною об’єднання, за його спиною синів, воєдино, щоб вбити батька. 

Допомагають їм у цьому й матері, які зазнали принижень. У результаті один із 

синів очолює повстання й доводить до кінця задумане. «Вбивши свого батька, 

сини з’їли його разом, закріпивши свій союз його кров’ю, оскільки ніщо так не 

пов’язує людей, як злочин, здійснений спільно. З того часу їжа, яка приймається 

разом тотемічними братами, корпораціями й іншими штучними натовпами, 

відновлює цю первісну трапезу. Але згодом тіло батька замінюється твариною, 

їх тотемом» [124, с. 229]. Звідси й бере свій початок названа С. Московичі 

постать вождя – тотемічною. 

На нашу думку, найбільш вдало описані події С. Московичі обґрунтовує 

виникненням першої асоціації, сформованої з вільних та рівних людей у яких 

немає ні богів, ні повелителів, яку він називає братством. Саме з появою 

братства починають утворюватись союзи між чоловіками та жінками, які є 

вільними у своїх діях і партнерстві. На цій основі виникає закон, який засновує 

зникнення свавілля та деспотизму. Завдяки цьому  закону, вважає С. Московичі, 

й виникає маса, яка основується на дисципліні, в якій діють правила, які 

забороняють інцест і допускається союз між чоловіками і жінками, 

ідентифікація з кланами, з братством та готується об’єднання людей і поколінь. 

Втім, тільки після смерті отця, з часом сини починають поважати свого батька й 

пам’ятають тільки хороше й навіть беруть на себе частину його влади. Накінець, 

батька починають обожнювати і на цій основі для нього започатковується 

конкретна релігія. Ця релігія, зазначає С. Московичі, має imago про ідеального 

батька і бога, якого люблять сини, де після довгого протистояння вони, все ж 

таки, підкоряються йому. Як вважає вчений, саме такою є перша ознака, яка 

характеризує харизму [124, с. 230-231]. 

На противагу зазначеному поясненню виникнення такого феномену, як 

братство, С. Московичі висловлює свої думки стосовно другої ознаки харизми й 

відносить її до природи сина-героя, який наважився виступити проти батька. 

Цей герой, зазначає вчений, бажаючи зайняти місце батька, намагався зберегти 
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масу у формі клану, при цьому змінює її зміст. Таким чином син-герой вводить 

нові санкції, які спричинюють заборону і разом з тим є зовнішніми до яких 

входить сила кожного. Відбувається поділ з приводу нагород та покарань, який 

все дозволяє вищим і нічого нижчим. Це призводить до того, що син вже не є 

владою, а стає інструментом влади. «В наслідок цього, – зазначає С. Московичі, 

–  суспільство поділяється на сім’ї, на чолі кожної із яких стоїть батько, який 

має над нею владу, урівноважену невеликою кількістю моральних приписів та 

соціальних правил. Безумовний вождь, домашній тиран своєї жінки та дітей, він 

відтворює первісну орду в іншому вигляді» [124, с. 232].  

Отже, у результаті виокремлюється харизматичний вождь, який має 

подвійність: батько-засновник та герой-син. Саме ця подвійність, вважає 

С. Московичі, окреслює харизму. Як наслідок, тільки після своєї смерті батько-

тиран починає притягувати до себе людей, його починають поважати та 

захоплюватися ним, для нього утворюють релігію. З іншого боку у мас виникає 

страх перед жорстокістю і насиллям із страшними наслідками, на які здатен син, 

який убив батька та підкорив братів-суперників.  

Таким чином, проаналізувавши погляди С. Московичі щодо виникнення 

харизматичного вождя, та такого явища, як харизма, ми повністю розділяємо 

думки вченого в цьому питанні. Втім, вважаємо за потрібне ще декілька слів 

додати до викладених вище загальних відомостей стосовно характеристики 

даного типу вождя. Варто зазначити, що харизматичному лідеру притаманний 

певний дар (тут мова йде про свого роду якість відношень між віруючими, 

послідовниками і вчителями, в якого вони вірять і якому підкоряються). Як 

пояснює С. Московичі, цей дар або якість є здатністю виліковувати, яку раніше 

приписували королям і яка визначається вірою та буденними уявленнями. 

Поряд з цим до характеристики харизматичного вождя можна додати те, що він 

уособлює в собі такого лідера, який завжди стоїть над усіма організаціями, 

партіями, мас-медіа, тощо. Така людина, пояснює вчений, утворює навколо себе 

ореол вірності та надії, в якій не може існувати ієрархія. Тут кожна людина 
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може назвати себе учнем і послідовником такого вождя, при цьому індивід не 

буде відчувати себе приниженим чи ураженим [124, с. 235-236].   

Для даного дослідження є важливою характеристика С. Московичі деяких 

психологічних моментів, які в результаті утворюють людину вождя. Наразі 

вчений виокремлює три таких етапи ставлення людини вождя. Перший етап 

відбувається, коли з’являється нова доктрина, нове бачення, яке вводить 

енергійна, надійна та рішуча людина, прикладом якої є постать Мойсея. Саме 

така людина, вважає С. Московичі, обирає ту масу, яка є ізгоєм, повторюючи дії 

цієї великої людини. Втім, коли він стає вождем мас, а народ переходить на бік 

заколоту й не приймає ніяких нововведень, як результат, такий лідер відходить 

від мас і вони вбивають його, тим самим повертаючись до ідолопоклонства. 

Другий етап відбувається тоді, коли даний злочин об’єднує людей, утворюючи 

масу. Втім, зазначає С. Московичі, такий народ є переважно кочовим, він 

переміщується з місця на місце, що стає причиною виникнення в масі звичаїв, 

додаються до вже існуючої релігії нові боги і т.п. Однак така маса поділяється 

на дві тенденції, з одного боку люди дотримуються ще магічних традицій, а інші 

є прихильниками нової релігії. Третій етап ознаменувався тим, що воскресається 

образ Мойсея в новому вожді. Цей образ вчений пояснює тим, що 

«схвильований своїм розділенням, розтерзаний докорами сумління, натовп 

повністю приєднується до нього. Він приймає його релігію і підкорюється 

заборонам, які накладає на нього вождь» [124, с. 253]. Варто зазначити, що 

більшість людей починає ідентифікувати себе з меншістю, вони приймають 

вірування та образ життя бога. Як результат, вони стають єдиним народом, який 

повністю приєднується до однієї релігії, тим самим визнаючи одну велику 

людину, тобто батька-засновника [124, с. 254].    

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що така концепція С. Московичі 

стала важливою теоретичною передумовою визначення вченим трьох типів 

вождів: харизматичний, вожді типу Мойсея та вожді тотемічні. Проводячи 

конкретні дослідження цих типів вождів мислитель вказує на гуманістичні і 

соціальні характерні риси, якими повинні володіти такі лідери. Вожді типу 
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Мойсея: повинні, перш за все, прагнути отримати силу «великої людини»; 

намагатись стримувати прагнення інших у наслідуванні їм, прагнути, щоб люди 

бачили реальність їхніми очима; намагатись зробити так, щоб їх віра не 

перетворилася в марновірство, харизма в амулет, а їх особа в псевдобога та 

об’єкт обожнювання; вожді повинні прагнути ідентифікувати масу з релігією та 

ідеєю тоді, як самі повинні відходити на другий план; завдяки власній 

сором’язливості вожді повинні намагаючись знищити зовнішні атрибути влади, 

така сором’язливість вождя спрямована на затвердження своєї приналежності до 

простих людей; будь-яка поведінка вождя повинна бути стриманою, а влада 

залишатися непомітною [124, с. 255-259].   

Кардинально протилежною є характеристика, яку робить С. Московичі 

відносно тотемічних вождів. Насамперед, мислитель зазначає, що цьому типу 

притаманно: намагання підтримати культ своє особи; створення навколо себе 

такої ідеї, яку вони пропагують і легенди, яку вони ілюструють; свої ідеї та 

думки такі вожді беруть від старих вірувань і подають їх, як нові; вони 

ідентифікують масу з собою й намагаються бути в центрі уваги; такі тотемічні 

вожді завжди намагаються виставити на показ свої якості; вони створюють ауру 

особистої всемогутності та непогрішимості власних дій для того, щоб 

привернути до себе увагу суспільства; непогрішима віра в себе, яку вони 

намагаються доказати стає настільки переконливою, що згодом маса починає 

вірити в те, що такі вожді стоять вище за всіх простих людей [124, с. 260-262].   

Враховуючи наведене, можна стверджувати, що такі лідери типу Мойсея 

обирають важкий шлях, вони прагнуть, щоб народ відмовився від негайного 

задоволення своїх бажань та інстинктів. Якщо йти цим шляхом, то це допоможе 

людям пристосуватись до зовнішнього світу не долучаючись до інтересів влади 

та їх утримання. У цьому аспекті С. Московичі констатує, що «тільки пізнаючи 

обмеження світу, інтериоризуючи його в якості ідеалу, кожен стає сам собі 

господарем, адже тоді він здатен керувати своїми інстинктами та своїми 

бажаннями. Тобто він ідентифікує себе здебільшого частиною свого суспільства 

і своєї мети, так як він пожертвував  ними заради інших» [124, с. 257-258]. Такі 
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вожді вимагають від людей того ж чого вимагають і від себе, також вони 

панують над масами так само, як панують над собою. Що ж стосується 

тотемічних вождів, то тут вчений вважає, що такий тип здатен підкорювати собі 

людей такими якими вони є. Отже, такі лідери прагнуть затвердити в масі 

впевненість у тому, що їхні інстинкти та потреби є обґрунтованими й обіцяють 

їм повне задоволення.  

Висновки до третього розділу.  

У даному розділі показано, що світський гуманізм С. Московичі пояснює 

природу вождя не тільки на соціально-психологічній основі, він застосовує 

антропологічні якості людини, які вождь удосконалює і використовує для 

впливу на людей. Визначено, що протягом багатьох років і століть проблема 

природи вождя досліджувалась, змінювалась та розвивалась. Зміни торкнулись 

різних сторін феномену вождя: змінились методи, які використовують лідери 

для впливу на людей (виступи вождів стали чітко продуманими, спланованими, 

схожими на виставу, лідери стали впевненими у собі та намагаються своєї 

діяльністю підкорювати та збирати навколо себе людей); змінилось бачення та 

відношення маси до свого лідера. Було встановлено, що людина вождь має своїм 

підгрунтям релігійну основу, базуючись на релігійно-магічній ідеї батька-

засновника і сина-героя. Таким чином виникають різні типи воджів – 

харизматичний, вожді типу Мойсея і тотемічні вожді, які по-різному 

сприймаються людьми. Так, харизматичного вождя сприймають, як такого який 

має божественну силу, вожді типу Мойсея – це віра в одну людину, яка є 

надійна та рішуча, а тотемічні вожді на ритуально-магічній основі створюють 

культ навколо своєї особи. Таких вождів вирізняє ідентифікування маси з собою 

та намагання бути в центрі уваги, вони створюють ауру особистої всемогутності 

та непогрішності, яка згодом приводить до того, що маса починає вірити в те, 

що такі вожді стоять вище за простих людей.  Сучасні вожді виникають завдяки 

психологічній пам’яті людей, які прагнуть створити собі людину для 

поклоніння, а вождь прагне створити маси, які будуть за ним іти. Було 

проаналізовано визначення С. Московичі наступних причин та джерел 
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виникнення мас: зникнення старого режиму, шляхом революцій, що підштовхує 

людей до утворення маси; технічний прогрес, який сприяє об’єднанню в маси; 

виникненню мас сприяють поява великих міст.  

Одним із основних принципів соціально-психологічної концепції 

С. Московичі є гуманістична позиція, що виходить із його розуміння людини 

маси. Саме потрапляючи до маси людина втрачає власне «Я» та 

індивідуальність і починає мислити та діяти, як колектив. Перебуваючи під 

впливом емоцій, навіяних уявлень та ідей людина маси стає імпульсивною, 

мінливою та збудженою, такий стан приводить її до необміркованих вчинків.  У 

сучасних реаліях значний вплив на людей мають засоби масової інформації 

(радіо, телебачення, мас-медіа та преса), таким чином вона стає людиною 

інформаційного суспільства. 

Було встановлено, що люди маси завжди керуються своїми емоціями, а не 

розумом, адже за них думає володар, який за допомогою навіювання може 

впливати на них, вводячи в стан схожий на наркотичний або гіпнотичний. Таку 

поведінку людей можна пояснити тим, що саме в особі вождя вони намагаються 

знайти порятунок від соціальної нестабільності, яка виникає з ряду різних 

причин. Тому для кожного індивіда володар стає авторитетом, якого 

наслідують, наділяють надприродними властивостями й вважають особливою 

людиною – героєм. Людина маси підпорядковується тільки одній ідеї, яка 

надається їй зверху, а не та, яку кожна людина обирає самостійно та 

індивідуально. 
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РOЗДІЛ 4 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СВІТСЬКОГО ГУМАНІЗМУ (НА 

ПРИКЛАДІ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ 

У ТВОРЧОСТІ ЕНТОНІ ФЛЮ) 

 

Даний розділ присвячений аналізу основних підходів до філософського 

осмислення сутності людського знання та природи істинного знання, прав і 

свобод людини у постановці та вирішенні світського гуманізму в інтерпретації 

та переосмисленні філософсько-інтелектуального вчення Е. Флю, який 

продовжив та розвинув ідеї світського гуманізму, які були закладені 

П. Куртцом. Таким чином в даному дослідженні ми розглянемо філософські та 

соціально-антропологічні принципи природи людини, проаналізуємо основи 

отримання особою істинного знання та виокремимо основні засади прав і 

свобод людини в гуманістичній спадщині Е. Флю. 

Природа людського буття є надзвичайно складною та досить 

суперечливою, адже незважаючи ні на що людина завжди залишається 

загадкою для самої себе. Маючи здатність бути моральною та піднесеною над 

своїми природними бажаннями, вона ще й може робити власний вибір. Відомо, 

що природі людини притаманні свідомість, розум та свобода, втім це не 

означає, що її можна вважати довершеним продуктом еволюції. Така 

незавершеність спрямовує людину до різних вчинків, як до добрих і 

піднесених, так і до зла, насилля та злочину. Але людське буття відрізняється 

від інших живих істот тим, що протікає в природі, соціумі та культурі. Так, 

перебуваючи в природі людина веде простий спосіб життя, в соціумі –  

соціальний (в економічній, політичній, ідеологічній та ін. сферах), тоді як в 

культурній, людина знаходиться у світі духовних цінностей релігійного, 

морального чи філософського характеру. Тому, від того, як буде поводити себе 

людина у цих трьох антропологічних іпостасях і визначить її поведінку в 

правовому просторі, адже кожна з них має власну логіку існування та свій шлях 

розвитку.  
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Однак, така невизначеність людської природи спонукає філософів 

перебувати в постійних пошуках людської сутності, яка значно відрізняє 

людину, як особливу істоту, від біофізичних проявів її природи. Тому в умовах 

сучасного розвитку вітчизняної філософської антропології, переважаючим стає 

розуміння того, що для даної наукової сфери є важливим дослідження в області 

природи людського знання та джерел отримання істинного знання. 

Людина з самого дитинства цікавиться оточуючим світом, з нього вона 

отримує інформацію, яка допомагає їй поступово розвиватися, як індивіду та 

виробляти в собі певні творчі навички і вміння. Згодом, стаючи дорослішою 

вона набуває певного багажу знань, який використовує в повсякденному житті. 

Втім, завжди залишаються питання на які людина не припиняє шукати 

відповіді. Насамперед, це: яким чином ми аналізуємо набуту інформацію, щоб 

потім мати чітке і остаточне знання? Що допомагає нам вибрати вірне знання 

та з’ясувати, які існують методи і напрями, що фільтрують вже відому 

інформацію та ін. 

 

4.1. Інтелектуальні здібності як чинник отримання людиною знання 

Говорячи про першопочаткові причини виникнення людського знання, 

необхідно повернутись у далеке минуле, в якому філософи Античності – 

Ксенофан, Геракліт, Парменід, Платон, Аристотель досліджували цю проблему. 

Згодом ці пошуки продовжили Августин, А. Кентерберійський, П. Абеляр, 

Тертуліан та ін. Саме в цей час мислителі починають досліджувати знання з 

різних сторін, тобто вони прагнули співвіднести його з різними явищами та 

проявами світу. Безперечно, така клопітка праця філософів минулого 

позначилась на сучасному стані та положенні знання, а саме з розвитком 

суспільства, коли почало виникати все більше наук це призвело до того, що 

сучасні вчені намагались розділити знання на буденне та наукове. Так 

різноманітні аспекти проблеми наукового знання аналізувалися у працях – 
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Ф. Бекона, Дж. Берклі, Т. Гоббса, Р. Декарта, Дж. Д’юї, Р. Карнапа, Т. Куна, 

О. Конта, І. Лакатоса, Дж. Локка, Н. Мальбранша, Дж. Е. Мура, К. Поппера, 

Б. Рассела, Б. Спінози, Г. Спенсера, Ст. Тулмана, П. Фейерабенда, Д. Юма та ін. 

Також природа філософського знання та теоретичний рівень пізнання 

досліджувались і висвітлювались у працях українських та зарубіжних вчених – 

Н. Автономова, П. Гайденка, Д. Горського, У. Ільєнкова, С. Кримського, 

П. Копніна, В. Лекторського, С. Мартинович, І. Нарського, М. Поповича, 

Е. Табачковського, В. Шинкарука та ін. Звичайно цей список вчених, які 

прагнули дати визначення знання можна продовжувати. Втім, ми зосередимо 

дослідження на постаті британського вченого, представника аналітичної 

філософії, який працював на рубежі ХХ-ХХІ ст. – Ентоні Флю. Наш вибір був 

зумовлений тим, що вчений у своїх розвідках досліджував сучасну людину її 

розумовий розвиток, аналізував з яких джерел вона черпає своє знання, як 

впливає сучасний світ та його досягнення на природу людського знання. 

Безсумнівно, все це тісно переплітається із подіями та процесами, які 

відбуваються  і в сучасній Україні, що й надихнуло нас на дослідження процесу  

отримання  знання,  яке  на  даний час набуває особливої актуальності.  

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду філософських ідей Е. Флю, 

спробуємо проаналізувати основні етапи дослідження наукового знання та 

знання взагалі. Безперечно, існують різні визначення терміну «знання». Так, у 

«Філософському словнику» знання визначається, як «продукт суспільної, 

матеріальної та духовної діяльності людей; ідеальне вираження в знаковій 

формі об’єктивних властивостей і зв’язків світу, природного та людського» 

[177, с. 150-151]. Відомо, що пошуком, дослідженням та визначенням знання 

займається така наука, як епістемологія або теорія пізнання. Дану науку ще 

порівнюють з гносеологією, але вони мають різні області дослідження: 

епістемологія досліджує відношення об’єкт – знання, а гносеологія, в свою 

чергу, суб’єкт-об’єктну опозицію. Тому на основі даних протилежностей у 
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епістемологічній науці назріває пошук відповідей на такі важливі питання: як 

побудоване знання; які механізми існують для об’єктивації  та  реалізації  в  

науково-теоретичній  і  практичній діяльності; які  є  типи  знання;  які  загальні  

закони  існування, змін та розвитку знання та ін. 

Відповіді на ці питання почали шукали ще в давні часи. Це означає, що 

епістемологія пройшла достатньо довгий історичний шлях свого розвитку. Нам 

вже відомо, що природу знання намагались з’ясувати ще з давнини, відповідно і 

наука, яка безпосередньо досліджувала знання, також має давнє коріння. Так, 

свій початок вона бере ще з Античності з відомих «ідей» Платона, апорій 

Зенона, діяльності скептиків та логіки Аристотеля. В ці часи тема знання 

набуває форми проблематики та має нормативно-методологічний вигляд. У 

Середньовіччі  відбувались дискусії між номіналістами та реалістами, а в епоху 

Відродження прослідковується звернення до знання, яке отримується через 

досвід. Саме епоха Відродження дала світу яскравих представників цього 

періоду. Так М. Кузанський увів проблему про «вчене незнання», а точніше 

досліджував знання про незнання. Філософ цього ж періоду – П. Абеляр 

цікавився феноменом свідомості, яка є індивідуальною здатністю. Починаючи з 

П. Абеляра Відродження розвиває проблематику самого суб’єкта та його 

пізнавальні здібності.  

Починаючи з XVII-XVIII ст., відбуваються нововведення в 

новоєвропейську науку, набуває переваги критичність та вимогливість у 

теоретично оформлених даних. Згодом починає формуватися гносеологічна 

проблематика про знання, яка, як відомо, вибудовує відношення суб’єкт-об’єкт. 

З часом дослідження знання почало відступати від суб’єкт-об’єктних 

відношень, а ряд філософів відходять від психологізму і суб’єктивізму. Це все 

спричинило формування в ХХ ст. нових видів: аналітичних, операційних, 

нормативних, структурно-функціональних та інших методів дослідження 

знання.  
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Важливим моментом, на нашу думку є те, що в цей період епістемологічні 

дослідження характеризують шість факторів, по-перше, відношення знання та 

об’єкта вже виходить за межі пізнавальних дій. На цій основі виникають 

практики, які включають у себе не тільки пізнання, а ще й функціонування 

знання в інших видах діяльності (інженерія, проектування, керування, навчання 

і т.п.); по-друге, в класичному відношенні до істинності додаються й інші 

відношення такі, як «несуперечність», «повнота», «тлумачення», «реалізація» 

та ін.; по-третє, типологія знання отримує відгалуження та стає 

диференційованою, тобто починають існувати окремі частини; по-четверте, 

особлива увага приділяється дослідженню семіотичності знання; по-п’яте, 

окрім знання, досліджуються інші епістемологічні області, такі як мова; по-

шосте, зменшується увага до наукового знання, як основної форми знання, на 

перший план виходять когнітивні складові, які пов’язані з різними історичними 

та духовними практиками, а їх межі не вкладаються в традиційне розуміння 

раціональності [107].  

Окрім вище зазначених проблем, які досліджує сучасна епістемологія, її 

поділяють на класичну та некласичну. До класичної епістемології входять такі 

області дослідження, як критицизм. Саме в ньому отримана інформація 

перевіряється критично, в ній дослідник розглядає знання між ілюзією та 

реальністю. Як зазначає В. Лекторський, «вся філософія виникає, як недовіра до 

традиції, до того, що нав’язується індивіду зовнішнім (природним і соціальним) 

оточенням. Філософія – це спосіб самовизначення вільної особи, яка 

покладається тільки на себе, на власні сили, почуття і розум» [107, с. 103-104]. 

Іншим моментом постає той факт, що серед видів дослідження – 

фундаменталізмом та нормативізмом робиться спроба знайти певну основу на 

якій буде будуватися знання. Ця основа не буде піддаватися сумніву та зможе 

розрізнити знання й незнання. Саме тому повинна існувати деяка норма, якій 

ми повинні відповідати й робити розрізнення між фактичним і тим, що 
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насправді повинно бути. Варто зазначити, що на основі цього напряму 

починають виокремлювати знання, яке досягається за допомогою досвіду через 

математичне проектування. Згодом епістемологічна наука розділяється на 

емпіризм та раціоналізм. Суб’єктоцентризм, визначає, що носієм знання є 

суб’єкт. Втім, в останні десятиріччя спостерігається зменшення прихильності 

епістемології до суб’єкта пізнання та суб’єктоцентризму [107, с. 10]. Водночас, 

наукоцентризм визначається тим, що епістемологія бере початок з дослідження 

знання, а саме наукового знання. Тут розуміється, що наукове знання було 

вищою формою знання. Саме на основі даного виду знання починали своє 

існування інші предмети та явища. За визнанням того ж В. Лекторського 

«більшість теоретико-пізнавальних систем виходило з того, що саме наукове 

знання, як воно було представлене в математичному природознавстві Нового 

часу, є вищим типом знання, а те про, що говорить наука про світ, те й існує 

насправді [107, с. 109]. 

У даному аспекті важливо вказати на другий, протилежний вид 

епістемології – некласичний. Саме цей вид вивчає пост-критицизм, в якому 

відстоюється думка про те, що будь-яке знання не може починатися з нічого, а 

повинно бути на чомусь основане. «Це не означає відмову від філософського 

критицизму (без якого немає самої філософії), а тільки лише розуміння того 

фундаментального факту, що пізнання не може починатися з нуля» [107, с. 

109]. Відмова від фундаменталізму, означає те, що отримане знання з роками 

змінює свою форму, зміст і напрям, тому деякі дослідники заперечують 

застосування жорстких норм та приписів і починають розробляти ряд нових 

концепцій, які стосуються «натуралізованої епістемології (У. Куайн); 

«генетичної епістемології» (Ж. Піаже); «експериментальної епістемології» 

(Д. Деннет) та ін.» [107, с. 110-112].  

Ще одним видом епістемології є відмова від суб’єктивізму. Це означає, що 

даний вид епістемології відстоює те, що суб’єкт з самого початку включений та 
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взаємодіє із навколишнім середовищем та іншими суб’єктами й починають 

утворювати процеси, причини і результати, які виникають та формуються за 

допомогою індивідуальної свідомості. Тому деякі дослідники, зокрема 

Л. Виготський, вважають, що внутрішній світ свідомості може бути 

зрозумілим, як продукт міжсуб’єктної діяльності, до якої також входить 

феномен комунікації. Цю ж ідею продовжували Л. Вітгенштейн, Р. Харре та ін. 

[107, с. 113]. Відмова від наукоцентризму, означає, що необхідно досліджувати 

не тільки наукове знання, але й інші види знання. «Наука є важливим способом 

пізнання реальності. Але не єдиним… Для того, щоб зрозуміти пізнання у 

всьому різноманітті його форм і типів необхідно вивчати ці до-наукові та поза-

наукові форми і типи знання» [107, с. 113].    

Продовжуючи аналізувати тему природи епістемології, на нашу думку, 

доречно буде звернутись до творчості Девіда Л. Лайпа й проаналізувати його 

статтю «Проблема знання». Втім, декілька слів про самого автора. Д. Лайп є 

доктором філософії, закінчив Техаський університет, в даний час викладає в 

Школі вивчення Біблії при Університеті Фреда-Хардемана, м. Хендерсон, штат 

Техас. Слід зазначити, що за Д. Лайпом епістемологія має в своїй області 

дослідження дуже багато проблем, насамперед, це  проблеми, які пов’язані з 

мовою, методологією, релігією, мораллю, Богом та багато інших. Тому вчений 

намагається з’ясувати, як ми отримуємо наше знання та в якому вигляді воно 

постає перед нами. Д. Лайп зазначає, що відомо два джерела отримання знання, 

перше – за допомогою чуттєвої основи, друге – за допомогою розуму. Таким 

чином, тих хто відстоює думку, що знання отримується за допомогою відчуттів 

називають – емпіристами, а тих хто вважає, що джерелом знання є розум, 

називають – раціоналістами [65].  

 Для нашого дослідження набуває значення розділення видів знання на 

апріорне та апостеріорне. У цьому аспекті важливим є визначення, яке дає 

Д. Лайп цим двом видам знання. Апріорне знання вчений визначає за 
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допомогою наступних характеристик. Наразі він вважає, що абсолютну 

необхідність визначають так, що об’єкт чи явище може бути таким яким він є і 

ніяким інше. Щоб краще зрозуміти абсолютну необхідність Д. Лайп пояснює за 

допомогою двох характеристик: перший вид апріорного знання можна 

зрозуміти, якщо ми будемо протиставляти положення; за другим необхідно 

протиставляти апріорним істинам закони природи [65].   

Таким чином, апріорне знання можна охарактеризувати, як непорівняльна 

зрозумілість. «Ця зрозумілість базується та передбачається абсолютною 

необхідністю. Далі ця зрозумілість пов’язана з пізнанням» [65, с. 5]. Варто 

одразу зробити уточнення стосовно того,  що отримані апріорні факти можуть 

бути зрозумілими, тобто пізнаними такими якими вони є. Це означає, що 

апріорні факти стають зрозумілі не тільки через те, що вони є, а й чому вони є. 

Тут вчений має на увазі те, що намагаючись пізнати факти тільки через їх 

зовнішні прояви ми будемо сприймати явища, як випадкові, але коли ми 

починаємо досліджувати причину виникнення факту, проникаючи всередину 

нього, то тоді ми зможемо насправді зрозуміти природу поняття. Отже, з 

наведеного стає зрозуміло, що абсолютна надійність, це співвідношення між 

об’єктом та нашим знанням про нього [65]. 

Отже, щоб апріорне знання стало більш зрозумілим необхідно поглянути в 

саму середину, сутність об’єкта. Адже апріорне знання зможе існувати тоді, 

коли між суб’єктом та об’єктом спостереження буде встановлений ідеальний 

зв’язок, який не піддається сумніву. 

Для розуміння специфіки видів знання ми продовжимо аналізувати 

апостеріорне знання, яке отримується завдяки емпіричному спостереженню. 

Наразі Д. Лайп зазначає, що ми можемо отримати хибну інформацію, це 

можуть бути ілюзорні та оманливі відчуття й сприйняття. Ілюзорне відчуття, це 

коли ми сприймаємо будь-яке фізичне явище, відбувається помилка стосовно 

його якості, положення чи ототожнення. Стосовно ж оманливого відчуття, то 
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тут помилка виникає в тому випадку, коли людина сприймає об’єкт, який не 

має ніякої фізичної реальності. Тому, щоб отримати істинне знання, ми повинні 

мати правдиві відчуття. Такі відчуття визначаються Д. Лайпом, як «форма 

визнання чого-небудь, в чому об’єкт одразу ж відкривається справжнім або 

істинним. Істина це внутрішній аспект правдивого відчуття» [65, с. 6].   

Проте для кращого розуміння природи правдивих відчуттів ми знову 

звертаємось до характеристики, яку робить Д. Лайп, зазначаючи, що об’єкт 

таких відчуттів завжди ауто присутній. Тут мова йде про те, що об’єкт має 

фізичну форму, а тому ми можемо відчути його одразу. Іншою 

характеристикою є те, що об’єкт постає перед нашим розумом таким, який має 

сенс. Тут вчений має на увазі те, що між сприймаючим суб’єктом та 

досліджуваним об’єктом починає виникати певний зв’язок тому, що  об’єкт 

певним чином може «говорити» і повідомляти нам інформацію про себе. Це є 

ознакою перцепції, «яка торкається важної характеристики знання, а саме 

сприйнятливість знання. «Сприйнятливість» описує усвідомлене відношення 

між суб’єктом та об’єктом, де відношення йде від об’єкта до суб’єкта» [65, с. 7]. 

І остання, третя природа відчуттів є трансцендентна якість. Це означає, що 

сприймаючи певний об’єкт ми відходимо навіть від чуттєвого відчуття та 

йдемо далі до інтуїтивного й інтелектуального відчуття. Для пояснення цього 

процесу вчений наводить споглядальні картини, а саме, коли людина дивиться 

на художній витвір мистецтва, то у неї виникають етичні та естетичні почуття. 

Це означає, що відходячи від чуттєвого сприйняття ми переходимо на інший – 

духовний рівень [65,  с. 8].   

Встановивши, що існує знання, яке не має потреби в певній основі, на якій 

йому слід виникнути, адже воно є загальноприйнятою істиною, яка не 

піддається сумніву та види знання, які не дивлячись на те, що вони мають 

основу та методи дослідження, все ж таки можуть піддаватися сумніву та 

перевірці. Перейдемо до розгляду феномена наукового знання. У різноманітних 
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джерелах наукове знання визначається, як система знань про закони природи, 

суспільства й мислення, яке отримується та фіксується за допомогою 

специфічних наукових методів та засобів. До ознак наукового знання 

відноситься – наукова діяльність, за допомогою якої отримується нове знання; 

метою науки є пізнання заради самого пізнання, або – істина; наука – це 

раціональне знання, вона є також і системою знання. Таким чином, чи 

ненайголовнішою ознакою наукового знання, або головною характеристикою 

його є раціональність, яка відповідає принципам мислення. Втім, за допомогою 

самої тільки раціональності неможливо повністю відрізнити дане знання, це 

можна зробити визначивши критерії його науковості. 

У цьому аспекті для більшості вчених становить інтерес проблема росту 

наукового знання. Так К. Поппер вважав, що науці необхідне зростання, яке б 

сприяло її подальшому прогресу. «Безперервне зростання, – наголошує 

К. Поппер, – є істотним для раціонального та емпіричного характеру наукового 

знання, і якщо наука перестає рости, вона втрачає цей характер. Саме спосіб 

росту робить науку раціональною та емпіричною» [140, с. 325]. На цій основі 

вчені виробляють найкращі з існуючих теорій, які дають можливість замінити 

застарілі теорії на кращі й більш сучасні. К. Поппер висуває три вимоги, які 

допоможуть вченому наблизитись до істини, а разом з тим і сприятимуть росту 

знання. По-перше, вказує філософ, «нова теорія повинна виходити із простої, 

нової, плідної та об’єднуючої ідеї…»;  по-друге,  необхідно  «щоб нова теорія 

була незалежно перевіряємою…»;  по-третє,  «теорія повинна  витримувати 

деякі нові й строгі перевірки» [140, с. 365-366]. Загалом К. Поппер вважав, що 

його ідеї, витримавши всі перевірки, можливо є найбільш наближеними до 

істини.    

Звернення К. Поппера до проблем росту знання дало підстави для 

виникнення нових наукових ідей і концепцій. До таких методологічних 

концепцій, які отримали широку популярність відноситься і концепція 
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американського історика та філософа науки Т. Куна, в якій він застосовує 

термін «нормальна наука». Для вченого цей термін означає дослідження, які 

базуються на наукових досягненнях і які є основою розвитку подальшої 

практичної діяльності. «Досягнення, у межах цих характеристик я називатиму 

далі «парадигмами» – терміном, тісно пов’язаним із поняттям «нормальної 

науки». Запроваджуючи цей термін, я мав на увазі, що деякі узвичаєні приклади 

фактичної практики наукових досліджень – приклади, що включають закон, 

теорію, їхнє практичне застосування і необхідне обладнання, – в сукупності 

дають нам моделі, з яких виникають конкретні традиції наукового 

дослідження…» [98, с. 23-35].  

Найбільшого розвитку дослідження проблеми росту наукового знання 

набувають у 70-х роках ХХ ст. Так, англійський філософ І. Лакатос розробляє 

теорію спрямовану на вивчення рушійних факторів розвитку науки. Він 

пропонує власну методологічну концепцію дослідницьких програм, за 

допомогою якої впроваджує новий спосіб раціональної реконструкції 

науки [105].  

Поряд із методологічною концепцією І. Лакатоса слід згадати англійського 

фізика та філософа М. Полані, який бачив мету свого дослідження у вивченні 

процесу наукового пізнання. Важко не погодитись з визначенням вченого, що в 

«кожному акті пізнання присутній пристрасний внесок пізнаючої людини і що 

ця добавка – не свідчення недосконалості, але конче необхідний елемент 

знання» [138, с. 19]. 

Варто зазначити, що методологічна позиція М. Полані в дослідженні 

наукового знання надає можливість для якісного, всебічного та об’єктивного 

наукового пошуку, але й спонукає його до розробки власної концепції 

особистісного знання. Вчений зазначав, що ці два слова можуть здатись такими, 

що протирічать один одному, адже «справжнє знання вважається безособовим, 

загальним, об’єктивним. Для мене знання – це активне осягнення пізнаваних 
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речей, дія яка вимагає особливого мистецтва» [138]. Тому цілком зрозумілою є 

позиція М. Полані, який зазначав, що люди створюють науку, а тому отримані 

знання під час наукової діяльності неможливо персоніфікувати. Особистісне 

знання, це не тільки явне знання, яке виражене в поняттях, судженнях та 

різноманітних теоріях, це ще й неявне знання. Людина, яка робить науку не 

може бути відсторонена від знання яке вона робить. Узагальнюючи можна 

сказати, що своєю концепцією особистісного знання М. Полані показав, що 

інформація, отримана через органи відчуттів, значно більша ніж та, що 

надходить шляхом усвідомлення, тому, що «людина знає більше ніж може 

сказати» [138]. 

Як вже встановлено, темою «знання» почали цікавитись ще в давні часи, 

коли намагались з’ясувати причини походження знання та його природу. На 

такому довгому шляху пошуків виникають різні наукові напрямки, які 

досліджують знання, серед них – гносеологія та епістемологія. Таким чином, 

можна зробити висновок, що будь-яке знання повинно мати міцну основу для 

свого існування. З часом, вбираючи в себе нову інформацію, воно змінюється 

та отримує нові форми та зміст. Більше того, ми визначили дві основи знання: 

до першої відносяться відчуття, які притаманні кожній людині, до другої – 

власний розум.  

Вищенаведені проблеми стали предметом аналізу та переосмислення у 

творчості Ентоні Флю (1923-2010). Про це свідчить його гуманістичне 

дослідження, в якому він не оминув увагою тему людського знання, джерела 

виникнення знання та його природу. Дослідження творчої спадщини вченого 

можливе майже в усіх сферах гуманітарного знання. Втім, ми зупинимось на 

тих роботах мислителя у яких розкривається його філософсько-антропологічна 

концепція. Е. Флю народився в Лондоні, там же закінчив Лондонську Школу з 

вивчення східних та африканських країн, навчався у Лондонському 

університеті, після війни закінчив коледж Святого Іоанна (Оксфорд). 
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Викладацьку діяльність почав у коледжі Крайст-Чьорч, Оксфорд, протягом 

багатьох років викладав філософію в Університеті Абердина та в Університеті 

Келі. Довгий час перебував на посаді віце-президента британської Асоціації 

раціоналістів-натуралістів де захищав права людини та свободу совісті, був 

головою спільноти добровільної евтаназії і членом Міжнародної академії 

гуманізму. Свою викладацьку діяльність Е. Флю плідно поєднував із науковою 

діяльністю. Його поправу вважають одним із відомих філософів-раціоналістів, 

та яскравим представником сучасного атеїзму. Втім у своїх поглядах на релігію 

вчений відносив себе до «негативних атеїстів» і дотримувався думки, що 

богословські передумови не можна ні підтвердити, ні заперечити досвідом. 

Саме такій своїй позиції Е. Флю присвятив працю «Теологія і фальсифікація». 

Але в 2004 році філософ кардинально змінює власну думку щодо існування 

Бога й заявляє, що Бог існує. Свої переконання він обґрунтовує тим, що сучасні 

дані про будову молекули ДНК незаперечно свідчать про те, що вона не могла 

виникнути сама по собі, а є чиєюсь розробкою. Генетичний код і буквально 

енциклопедичні обсяги інформації, які зберігає в собі молекула, спростовують 

можливість сліпого збігу.  

Повертаючись до зазначеної теми дослідження перш за все звернемо увагу 

на те, що у своїй творчості Е. Флю зосереджується на філософсько-

антропологічному аналізі ідеї отримання та природи знання, де пріоритетом 

дослідника стає людина, яка за своєю суттю може робити вибір. Він виходить з 

того, що індивід є свідомою істотою й здатен осмислювати всі за та проти. Це 

пов’язано з тим, що для того щоб отримати певний результат та зробити вірний 

вибір людина, подекуди, ставить багато запитань і тому отримує стільки ж 

відповідей та пояснень. «Коли у нас виникають перші думки, – вказує Е. Флю, – 

тоді і виникають пояснювальні відповіді на ці питання, та якщо з’являється 

більше одного питання, то тут може виникнути й багато пояснень, більш ніж 

одне» [209, р. 110]. 
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Продовжуючи розгляд цього питання Е. Флю зазначає, що пояснення, які є 

відповідями на питання, можуть бути трохи легковажно виконані, тому для 

кращого розуміння пояснення людина повинна звертати увагу не тільки на 

очевидні факти, але й помічати дрібну правду, що є прикладом справжнього 

інтелекту. Як наслідок, цього пояснення або визначення й обґрунтування різних 

питань, які діють, повинні бути не обов’язково конкурентами, навіть навпаки, 

краще діяти безтурботним та більш абстрактним чином. Отже, тут ми можемо 

говорити про існування двох різних питань, які запитують про щось по-

різному, тому й є різними категоріально. У цьому аспекті постають 

закономірно два питання: перше стосується запиту стосовно пояснення. Його 

Е. Флю висловлює наступним чином: «Чому виконавець переконаний в 

істинності р, запитує це для того, щоб констатувати те в чому виконавець є 

переконаним. Це здійснюється також для того, щоб пояснити чи існують для 

нього або для неї певні підтверджуючі причини, які приховує переконання в 

тому, що р істинне. Тому для нього чи неї буде існувати істинно обґрунтоване 

підтвердження» [209, р. 111].  

Слідуючи за думкою Е. Флю стає зрозуміло, як вчений пояснює чому той 

чи інший виконавець обирає певний окремий випадок для вираження-

переконання в істинності р, та аналізує думку і мету цієї окремої висловленої 

дії. Це все відбувається на основі того, щоб пояснити, які саме для нього чи неї 

є мотиваційні причини для виконання такої дії. Стосовно того на основі чого 

кожна людина може втратити здатність до припущення тверджень і ті  причини 

та мотивації, які підтверджують її дії, а також підстави за якими ми можемо 

виключити решту мотивацій. За поясненням Е. Флю, це може відбутися в тому 

випадку, якщо одна і та ж особа має дві найсильніші мотиваційні причини, які 

містять в собі  відсутність переконання в тому, що р істинне. Втім існує цілком 

достатньо підтверджуючих причин, які пояснюють, що істинне р дійсно існує в 
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реальності та діє, що також дає підстави бути переконаним в істинності 

попереднього р [209, р. 112]. 

Сутнісним моментом у вищенаведеному є те, що згідно точки зору Е. Флю 

терміни мотиваційних причин, які пояснюють конкретний випадок іноді 

можуть бути помилковими або такими, які перешкоджають чи стають 

адекватною підставою для пояснення та обґрунтування за допомогою термінів 

причини, які мають підтвердження. Для роз’яснення своєї позиції він 

долучається до праці провідного британського фрейдистського психоаналітика 

доктора Чарльза Берга, який вважав, що аналітик, який використовує 

мотиваційні терміни, повинен бути вище всіх аналітиків. Це означає, що 

аналітик повинен знати всі позитивні людські емоційні реакції, всі людські 

судження, та навіть саму причину де знаряддя є несвідомим. Все це є 

очевидними переконаннями, які притаманні  розумній  людині,  з  якими  вона 

стикається з неминучих причин, що  містяться  та  приховуються  в  несвідомих 

рівнях його душі [209, р. 113-114].  

Власне, мова йде про те, що, по-перше, знання виникає в тому випадку, 

якщо той хто висловлює свідчення є повністю правдивим. По-друге, якщо хтось 

стверджує що-небудь, то його мовні акти доти будуть нічим, поки результат 

причин буде приховуватися під брехнею у несвідомому. З цього звичайно 

слідує, що будь-що, або будь-яка оцінка (навіть яку ми не можемо мати та 

реалізувати) не може бути здійснена, якщо ми не будемо робити все завдяки 

хорошим очевидним причинам заради віри в будь-які із цих тверджень [209, 

р. 114].  

Чільне місце у роздумах Е. Флю є намагання з’ясувати за допомогою якої 

науки людина зможе отримати істинне знання. Першою з них він  виділяє 

психологію. За переконанням Е. Флю вона є антропологічною наукою, а саме 

зосереджує власну увагу на внутрішньому світі людини, також пояснює мотиви 

і цілі, дії людини, а згодом отримання знання через галузь психології 
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біхевіоризму, визначає всі наміри та дії людини, її поведінку. Тобто, дана 

дисципліна допомагає людині відкрити реальність і тим самим кожен індивід 

зможе використовувати тільки ті аспекти, яким сам дає визначення. 

Наступною антропологічною наукою, яка допоможе отримати знання, за 

визначенням Е. Флю, є соціологія та соціологічне знання. Свої переконання 

філософ підкріплює зверненнями до праці Барі Барнса «Наукове знання та 

Соціологічна теорія», в якій зазначається, що існує прямий реальний, розумно-

незалежний світ, який не є будь-яким видом ідеальної соціальної конструкції, 

поєднуючи предмет питання певних переконань, здійснення яких відбувається 

через деякий примус, який існує завдяки тому, що ми в нього віримо. 

Спираючись на вказану працю та намагаючись пояснити виникнення знання за 

допомогою соціології Е. Флю виходить з того, що наш об’єктивно-видимий та 

реально-існуючий зовнішній світ пояснюється наукою, яка створює методи і 

процедури, за допомогою яких виникає та підтримується даний світ. Це – по-

перше. По-друге, соціологи володіють певним керованим набором практик 

завдяки яким вони мають можливість створювати та взаємодіяти із зовнішнім 

світом. Водночас Е. Флю вказує на те, що соціологія не може надати певне 

знання, але це знання не можна назвати об’єктивно вірним та істинним для всіх, 

оскільки воно є спеціалізованим, пояснює та визначає соціальні відносини між 

людьми і структуру природи людського суспільства. Між тим, об’єктивне 

знання не може не «містити у собі знання, яке буде на справді існувати без 

мови, чи не буде мати певних передумов для того, щоб отримати знання, або 

знання про світ, яке було отримано без споглядання, заради того, щоб відкрити 

та виробити знання» [209, р. 116]. 

Безперечно, без мови знання не може існувати. Однак Е. Флю не нівелює 

цього визнання, наголошуючи на тому, що в отриманні надійного та істинного 

знання слід не просто використовувати слова, а необхідно застосовувати 

еквівалентні слова, тобто ті, які чітко будуть позначати і визначати ту 
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інформацію, внаслідок якої ми отримуємо знання. «Кожна реальність, – 

зазначає він, – з  якої  ми  можемо  мати  знання  повинна  залежати  від  нашої 

присутності, нашої діяльності, наших «процедур спостерігача», також 

необхідно мати такі концепції, які допоможуть отримати та висловлювати 

знання» [209, р. 118].  

Продовжуючи характеризувати соціологічне знання, дотримуючись якого 

людина здатна довести до мінімуму або навіть до заперечення важливість 

результатів і переконання, а саме соціологічне знання здатне вплинути на нас та 

наші принципи, Е. Флю звертається до праці «Знання та соціальне уявлення» 

британського соціолога Девід Блура, в якій йдеться про те, що для соціолога 

знання взагалі та наукове знання є лише природніми феноменами і соціологи 

розуміють знання дещо по-іншому, наприклад, як розрізнення людини на 

мирянина та філософа.  

Аналізуючи ідеї Д. Блура, Е. Флю зазначає, що соціологічне знання певним 

чином є ірраціональним, адже раціональна компонента або логіка спираються 

на когнітивну якість. Це, в свою чергу, призводить до існування двох думок 

стосовно того, як соціологи уявляють розрізнення між реальністю взагалі та 

«реальністю» яка сприймається. «Перша думка, – зазначає Е. Флю, – полягає в 

тому, що коли кожен із членів  встановлює лапки, то це стає невірним 

тлумаченням їх значення. Тобто, це пояснюється тим, що ми можемо невірно 

прочитати певні явища чи не дочути їх і це визначається, як показник 

розходження в поглядах. Другою думкою є те, що неможливо для соціологів чи 

психологів, або іншим спеціалістам вивчати «реальності», водночас і старанно 

зберігати їх, це не є вивченням позиції про всі справжні реальності. Тому маємо 

діяти  на  основі  переконання  в тому, що всі ситуації та поведінка, а також і 

самі ці переконання, можуть бути більш зрозумілими, якщо вони будуть 

звертатися до того, що насправді трапляється у всесвіті навколо них» [209, 

р. 154-155]. 
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Виходячи із теоретичних розробок Е. Флю ми з’ясували, що за допомогою 

соціології та психології можна отримати лише спеціалізоване знання, а не 

об’єктивне. Ми погоджуємось з такою думкою вченого та іншими зазначеними 

мислителями стосовно того, що соціологія, психологія та інші спеціалізовані 

науки не можуть дати загального, істинного знання людині тому, що не 

зможуть визначити дійсну природу, яким чином людина отримує знання. 

На нашу думку, наука, яка здатна вирішити дану проблему є філософія та 

її галузі філософська антропологія і гуманізм. Адже саме ці науки досліджують 

не тільки фізичне тіло людини, а й її буття та внутрішню природу. 

Так перший і важливий принцип вчених-філософів та гуманістів полягає в 

тому, щоб мати спільне знання людині необхідно зробити певний вибір. У 

такому контексті одразу ж виникає питання: чому в конкретній ситуації ми 

діємо саме так, а не інакше? Що спонукає нас так чинити? Розв’язати фізичні 

причини такої поведінки та пояснити їх Е. Флю намагається долучаючись до 

концепції Д. Юма в цьому питанні, де мова йде про те, що фізичними 

підставами для отримання вибору є навколишнє середовище, а саме якості 

повітря і клімату, які діючи непомітно регулюють та  змінюють тон та звички 

тіла. Окрім фізичних причин, людині допомагає зробити конкретний вибір саме 

раціональна властивість, яку називають натуралізмом. Е. Флю пояснює це 

твердження тим, що «натураліст спростовуючи певні думки може зробити та 

відстояти свою позицію, тим самим не дозволяючи собі нічого більше і нічого 

менше, ніж дає йому його наукова основа натуралізму, яка є нічим більшим і 

нічим меншим ніж правдою» [209, р. 122]. Зазначимо, що такої ж думки 

стосовно використання наших органів відчуття та оточуючого середовища в 

отриманні знання дотримувався і П. Куртц, погляди якого висвітлені у 

попередньому розділі.  

Як бачимо із наведеного визнається, що допомогою у виборі, окрім впливу 

на наше тіло і те, як воно сприймає оточуюче середовище, залежить і те, яку 
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інформацію ми отримуємо. Безумовно, в отриманні вірного вибору та знання 

людині допомагає її здатність до раціонального мислення, раціональність з 

відкритим розумом, завдяки яким людина здатна зробити вірний вибір. 

Звертаючись до цього питання Е. Флю зазначає, що саме відкритий розум 

сприяє індивіду, серед представленого багатого розмаїття ідей, обрати ту одну, 

яка є безпосередньо неминучою і більш життєздатною. Для цього необхідно 

застосовувати всі власні раціональні сили та вірно спрямувати наші 

заперечення. Називаючи такі дії критицизмом, Е. Флю наголошує на тому, що 

саме відкритий розум сприяє розвитку в людині критицизму оскільки він 

«готовий показати обидві наші теоретичні ідеї та наші реальні поліси, для 

серйозного і чесного критицизму, але є завжди те, що не достатньо 

безпосередньо відповідає нашій силі» [209, р. 123].  

В контексті вищенаведеного зазначимо, що проблеми критицизму, 

критичного інтелекту є однією із складових епістемології та гносеології 

представників світського гуманізму, зокрема П. Куртца та С. Московичі, 

погляди яких проаналізовані у попередніх розділах. Як встановлено перший з 

них критичний інтелект ставив у центрі свого вчення «євпраксофія»; другий – 

наголошував на тому, що індивід може бути свідомим і раціональним та 

незалежним від впливу маси своїм зверненням до критичного інтелекту. 

Продовжуючи ж розгляд проблеми критицизму та відкритого розуму у 

Е. Флю звернемо увагу на наступне. За визнанням вченого, відкритий розум 

сприяє й тому, що ми повинні бути щирими відносно нашого особистого 

зобов’язання стосовно пошуку теоретичної істини та застосування критерію 

істинності з приводу власного відвертого звернення до заперечення, яке 

зафіксоване та може посприяти при виборі будь-яких реальних полісів на свою 

користь. Тут мова йде про те, що щирість припускає абсолютно сильну 

цікавість при визначенні чи була мета відверто розважливою, або ж насправді 

вона існує вже досягнутою. Окрім цього дана щирість нашого наміру та 
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моніторинг прогресу містять у собі логічну істину запропонованого показу чи 

доказу, саме від цього людина зможе бачити  очевидні логічні істини.  

Загалом, за визнанням Е. Флю, критицизм, який застосовує людина, 

допомагає їй діяти в теоретичних науках, для яких головною метою є істина. 

«Якщо ми є щирими пошуковцями, – заявляє вчений, – тому ми повинні 

прийняти те, що Поппер називав критичним підходом» [209, р. 124]. 

Спираючись на цю ідею Е. Флю наголошує на тому, що вчені, які бажають 

знайти істину повинні завжди бути готовими до перевірки, перевірки, і ще раз 

перевірки, способом якої і є критицизм. Адже, коли науковці використовують 

критицизм, переконаний вчений, вони повинні встановити: чи є будь-які 

невідповідності між пропозиціями, які висунуті; чи є дані пропозиції сумісними 

ще з будь-чим, у що ми віримо чи знаємо. На думку Е. Флю «чесні дослідники, 

бажаючи щоб їхні власні природні теорії і гіпотези були вірними, вони повинні 

у значній мірі показати, що вони є дійсно щирими шукачами істини, такою є їх 

обов’язкова праця, а всі їхні власні теорії та гіпотези повинні бути вірними 

після перевірки всіх помилок» [209, р. 125]. Звідси виходить, що якщо 

науковець обирає найбільш підходящі гіпотези і теорії то йому необхідно їх 

фальсифікувати, тоді кульмінацією даної дії стане отримання прогресивного 

дослідження, за допомогою якого, в подальшому, наступні теорії та гіпотези 

стануть ближчими до попередніх.  

Аналізуючи погляди Е. Флю неважко встановити, що для нього однією із 

цілей теоретичної науки є істина, а встановлення намірів практичних полісів та 

інституцій є метою реалізації цих полісів та виконання цих цілей, які також 

різноманітні, як і людські бажання. Тому, в науці для отримання істинного 

знання та чіткого наукового методу, потрібно проходити через помилки, тобто 

маючи певні теорії чи гіпотези слід починати з їхньої перевірки, тим самим 

відсіюючи хибну (ті самі помилки) інформацію та обираючи істинні дані. В 

результаті ми отримуємо остаточне, а саме – істинне знання. Послідовно 
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аналізуючи тему вибору Е. Флю відстоює думку про те, що «ми всі маємо 

найбезпосередніший та найнеприступніший певний досвід: не тільки обидва – 

фізичний (як протилежне логічному), який є необхідний і фізичний (як 

протилежне логічному) неможливий, але також ми маємо здатність існувати у 

стані, в якому ми маємо силу (особисту), завдяки їй ми поводимось інакше ніж 

тоді, коли ми робимо та існуємо в тому стані в якому ми себе поводимо» [209, 

р. 130]. Саме така сила (особиста), яка нам притаманна, допомагає поступати 

інакше ніж ми це робили раніше, тому ми існуємо у стані вибору і маємо вибір 

між певними альтернативними можливими напрямками діяльності. Цей вибір і 

є таким, від якого ми потім отримуємо знання та з якого виходить 

раціональність, а згодом і людський досвід.  

Замислюючись над питанням – за яких умов знання може стати 

остаточним, Е. Флю дотримується точки зору Дж. Берклі, який вважав, що 

людський розум і те, що він сприймає існує у двох видах – це враження та ідеї. 

Тобто, використовуючи власні органи відчуття і тому сприймаючи об’єкти, ми 

осмислюємо їх, впорядковуємо, і як результат отримуємо ідеї, які через 

перевірку та співставлення з вже відомою інформацією отримуємо остаточне, а 

саме – істинне знання [209, р. 125-127]. 

Таким чином, знання для того, щоб існувати у тій формі, в якій ми зараз 

бачимо, пройшло значний історичний шлях свого розвитку. Як показує 

дослідження, до природи знання зверталось багато філософів, це обумовило 

існування різних думок з приводу виникнення знання та його зовнішніх форм. 

Нами було встановлено, що філософи та науковці в усі часи вважали джерелом 

знання є сама людина, завдяки її антропологічним та гуманістичним якостям. 

 

4.2. Права та свобода людини у концепції Ентоні Флю 

Питання прав та свобод людини на сьогодні залишаються досить 

актуальною темою тому, що присвячені дослідженню найважливіших 

цінностей людського буття. З розвитком суспільства в технічній, правовій і 
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соціальній сферах та з виходом на більш культурний і цивілізований рівень, 

перед людством гостро постала ця проблема, яка була актуальною і в давні часи 

й набувала релігійного, етичного та філософського звучання, відповідно до тієї 

соціальної позиції, яка на той час переважала в суспільстві. В умовах сучасного 

розвитку української держави питання прав та свобод людини набувають 

особливої актуальності, а розуміння складнощів, внутрішніх суперечностей, з 

якими ми стикаємось, дають зрозуміти, що наша держава вступає в непростий і 

суперечливий етап боротьби за свою єдність і неподільність. Це пов’язано, в 

першу чергу, з тим, що права і свобода людини набувають широкого 

розповсюдження в суспільному житті: вільна людина, свобода волі, вільний 

вибір, права та свободи громадян, вільна праця та ін. Все це вкорінюється в 

суспільній свідомості та масовій культурі й набуває для кожного особистий 

характер. Саме наявність прав і свобод є основою гармонійного розвитку 

людини, формування вільної творчої особистості гарантом чого стає правова 

держава із закріпленням прав і свобод законодавством – де-юре, з визнанням 

рівності всіх громадян перед законом і його верховенством. Для розв’язання 

цього питання звернемося до становлення і розвитку законодавчих актів і 

документів в яких окреслювались права людини та гарантувалось їх здійснення. 

Ми проаналізуємо основні, найбільш вагомі для нашого дослідження 

документи, які стосуються прав та свобод людини. Загалом, першим 

документом, який окреслював права людини вважається Дванадцять статей 

1525 року. Ці статті були частиною вимог, які висувались селянами до 

Швабської ліги під час Селянської війни в Німеччині. У XVII ст. приймаються 

Білль про права в Англії (1689 р.) та шотландський Акт вимог прав (1689 р.) 

спрямованих проти незаконних репресивних дій уряду. Після Американської 

революції (1776 р.) та Французької революції (1789 р.) приймаються Декларація 

незалежності США та Декларація прав людини і громадянина, а Віргенська 

декларація прав (1776 р.) затверджувала низку основних громадянських прав і 

свобод.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1525
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_1689
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1689
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1776
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1789
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1776
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Рух за права і свободу значно активізується з організацією незалежних  

профспілок в Західній Європі та Північній Америці. Саме вони добилися 

затвердження законів в яких було прописано право людей на страйк, 

встановлено мінімальні вимоги до умов і тривалості праці, заборона, на 

законодавчому рівні, використання дитячої праці. Поряд з цим рух за права 

жінок домігся того, що чоловіки та жінки були однаково рівні у праві голосу. 

Згодом, у багатьох країнах світу розгортаються рухи проти позбавлення прав 

расових та релігійних меншин. Свідченням безперервної боротьби став 

утворений у 1864 р. Міжнародний комітет Червоного Хреста, були прийняті 

перші Женевські конвенції, в яких закладались перші основи міжнародного 

гуманітарного права.  

Однією з причин, яка спонукала суспільство звернути увагу на права 

людини, було те, що на початку ХХ ст. людство пережило дві світові війни, які 

значно похитнули відносини між народами, а деякі нації зазнали значного 

приниження. Тому, щоб більше не відбувалось приниження людської гідності 

було прийнято ряд документів у яких відстоюється захист людських прав. 

Яскравим прикладом таких документів стали Конституції багатьох країни, в 

яких прописані Права і Свободи Людини. Окрім Конституцій вимоги 

збереження прав і свободи людини закладаються у документах таких 

міжнародних організацій, як Комітет по правам людини ООН і Європейський 

Суд при Раді Європи. До основаних джерел на яких базуються права і свободи 

людини відносяться: Хартія про права людини; Європейська концепція про 

захист прав людини і основних свобод; Кінцевий акт ради про безпеку і 

співробітництво у Європі та ін.  

Коротко зупинимося на характеристиці названих документів. Хартія про 

права людини включає у себе: Міжнародний біль про права людини; 

Всезагальну декларацію прав людини (1948 р.); Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права (1966 р.); Міжнародний пакт про 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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громадянські та політичні права (1966 р.). Окрім цих документів існують ще 

десятки міжнародних договорів та декларацій з питань, які також пов’язані з 

правами людини, точніше вони намагаються вирішити проблеми стосовно 

геноциду, апартеїду, расової дискримінації, дискримінації жінок, прав інвалідів, 

права на розвиток, права дітей і статус біженців та багато іншого. 

У даному контексті хотілося б декілька слів сказати про «Всезагальну 

декларацію прав людини», яка була прийнята на Генеральній Асамблеї ООН 10 

грудня 1948 р. Саме в ній прописано, що кожна людина окремо та сім’я, 

загалом, мають права в яких вони є рівними, що являється основою для їх 

свободи. Також у декларації мова йде про те, що саме зневага та презирство до 

прав людини призводить до варварських дій, які чинять люди по відношенню 

до інших. Наголошується «щоб права людини охоронялися владою закону з 

метою забезпечити те, щоб людина не була змушена вдаватися, в якості 

останнього засобу, до повстання проти тиранії і гноблення» [35, с. 1]. Даною 

декларацією проголошується, що кожна людина має права і свободи, незалежно 

від свого соціального статусу, кольору шкіри, релігійного переконання, статі, 

мови, політичних переконань. Окрім цього кожна людина має право на освіту і 

ніякі фактори не мають на це впливати. Доповненням до цього виду права є те, 

що освіта має давати людині не тільки професію, але й розвивати її особистість, 

тим самим навчаючи дружнім стосункам між людьми, та виховувати повагу 

один до одного. «Кожна людина, – вказується у Всезагальній декларації прав 

людини, – має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає в 

себе право змінювати  свою релігію або переконання й свободу сповідувати 

свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, 

прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні та виконанні 

релігійних і ритуальних обрядів» [35, с. 2].  

Зазвичай, якщо право є об’єктом переважно юридичних наук, то поняття 

свободи має широкий зміст і до його вивчення звертаються представники 
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інших галузей наукового знання. Починаючи зі стоїцизму та епікурейства воно 

стало об’єктом філософії у різні часи досліджуючись представниками світової і 

європейської філософської думки – Вольтером, Г.-Ф. Гегелем, Г. Гроцієм, 

Т. Гоббсом, Ш. Монтеск’є, Дж. Міллем, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спінозою та ін. Саме 

визначення Б. Спінозою свободи як «пізнаної необхідності» через Г.-Ф. Гегеля 

ввійшло до марксизму, ставши хрестоматійним. З 20-х років ХХ ст. після 

виходу праць К. Ясперса, Г. Марселя, М. Гайдеггера проблема свободи стає 

центральною у філософії екзистенціалізму, зокрема у творчості М. Бердяєва, 

А. Камю, Ж.-П. Сартра.  

Так, М. Бердяєв в основу своєї філософії брав не буття, а свободу, яка для 

нього була первинною за буття, захованою таємницею світу, основою творчості 

вищою за досконалість і навіть за істину, які не можуть нав’язуватись 

примусом. З точки зору М. Бердяєва свобода не зводиться до свободи вибору 

чи свободи волі. Свобода – це наша незалежність й визначеність нашої 

особистості зсередини. Вона в нас і не привноситься, а існує початково, де 

кожна людина має пережити та усвідомити свою свободу [17]. Близьким до 

визначення свободи, яке дає М. Бердяєв типове й для Ж.-П. Сартра у якого 

свобода – це здатність і можливість людини діяти відповідно до своїх потреб, 

інтересів і цілей, вона є не властивістю, а субстанцією людини, «наша свобода 

безмежна, її єдине обмеження полягає у тому, що ми не можемо перестати бути 

вільними» [151]. 

Проблема прав і свобод людини особливо актуалізується з 90-х років 

ХХ ст. Вона стає предметом дослідження таких вітчизняних і зарубіжних 

авторів, як – Г. Аллахвердієв, І. Бичко, В. Бойко, В. Букач, М. Вітрук, 

С. Галузман, В. Гессен, А. Головістікова, А. Грабильникова, Л. Грудцина, 

І. Дробуш, Е. Захаров, Г. Епінек, Б. Кожанова, М. Коркунова, А. Олійник, 

Ю. Пахомов, В. Погорілко, Т. Сікорський, В. Яворський та ін.  
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Серед праць названих авторів особливу увагу, в контексті нашого 

дослідження, привертає праця «Взаємозв’язок свободи та гуманізму» Гаріба 

Аллахвердієва, в якій вчений намагався пояснити чому необхідно пов’язувати 

ці два феномена, яким чином вони переплітаються й чому саме дана проблема є 

актуальною. Поєднання свободи та гуманізму в результаті приводить до 

піклування про людину, покращення її життя і створення умов для кращого 

задоволення цих потреб. Основною метою гуманізму і свободи, вважає 

Г. Аллахвердієв, є відношення до людини не, як до засобу, а як до основної 

цілі [5].  

Оскільки дослідження творчості Г. Аллахвердієва не є основною метою 

даної роботи, ми сконцентруємось на аналізі основних моментів його 

гуманістичного вчення. Інтерес до співвідношення понять гуманізму та свободи 

в сучасному світі вчений пояснює з двох причин. Перша полягає в тому, що 

важливість соціальних процесів осмислюється з точки зору людських вимірів. 

За другою, сучасний науково-технічний розвиток, який веде за собою нові 

соціальні результати, призводить того, що починає виникати неоднозначне 

ставлення між цими обома сторонами, які спричинюють зацікавленість 

гуманним відношенням до людини. Це означає, що гуманісти стають 

небайдужими до майбутнього людства [5]. 

Продовжуючи розвивати ідею взаємодії свободи і гуманізму, 

Г. Аллахвердієв визначає подібність цих двох понять на основі наступних 

характеристик: погляди свободи і гуманізму на явища та поняття виходять з 

точки зору людяності; свобода слугує гуманістичним ідеалам та цілям в усіх 

напрямках. Це означає, що гуманізм та свобода дають можливість людині 

реалізувати свої можливості, підвищувати свій матеріальний статус, духовний 

розвиток і постійно вдосконалюватись, як індивідуальності; роль свободи є 

одним із важливих критеріїв, за допомогою якого реалізується гуманізм; тісний 

зв’язок гуманізму і свободи проявляється в активності та творчості людини. Тут 
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активність людини визначається тим, що відбувається «зміна суб’єктом 

оточуючої дійсності у відповідності до своїх цілей і потреб у процесі своєї 

діяльності» [5, с. 85]. Як результат, людина таким чином розширює межі своєї 

свободи та стає більш вільним індивідом. Водночас, по мірі поширення 

активності виникає розрізнення між гуманізмом та свободою, де свобода 

більше пов’язана з творчою реалізацією активності та волі. Тут гуманізм 

базується на основі результату  діяльності, тобто стає показником ступеню 

відповідності виконаної роботи до критерію людяності [5]. 

Підвищення гуманізму і свободи людини відбувається тоді, коли все 

більшого розвитку набувають інтелектуальні, моральні та емоційні сторони 

людини і тим самим зростають рівень її самореалізація й самовираження, як 

особистості. Адже, коли у людини підвищується активність, тоді в дію 

вступають фактори, які допомагають налагодити тісніший зв’язок між 

гуманізмом і свободою. До таких факторів відносяться – підвищення рівня 

свідомості; адекватність цілі; ініціативність; характер мотивації; ступінь 

особистих та суспільних інтересів та ін. [5].   

У зв’язку з вищенаведеним заслуговує на увагу думка Г. Аллахвердієва 

стосовно причин, які призводять до відношення гуманізму та свободи. Такою 

причиною є те, що гуманізм надає людям безліч свобод, які ведуть за собою 

велике коло впливу свобод. Тут мається на увазі, що гуманізм може не тільки 

надавати свободу він також може і обмежувати її. Прикладом цього може бути 

обмеження волі деяких людей, які порушили закон для того, щоб вони надалі 

не завдавали шкоди іншим людям. Такі закони діють у державі де є 

правоохоронні структури. В таких державах відстоюються демократичні 

цінності в суспільстві, а громадянам надаються соціально-політичні свободи та 

свобода слова. Окрім цього, кращою основою для розвитку гуманізму та 

свободи є постійне поліпшення матеріальних та життєвих умов людей за 

допомогою економічних реформ та ін. [5]. 
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Отже, як бачимо з теоретичної реконструкції поглядів Г. Аллахвердієва та 

вищенаведеної Ф. Едвордса ці вчені вбачають в демократії кращу основу для 

виникнення гуманізму та його розвитку, що приведе до збільшення свободи для 

людей. Тільки за допомогою названих факторів кожна людина зможе 

реалізувати себе, використовуючи власний потенціал і особисті здібності. 

Незважаючи на те, що проблеми прав і свобод людини досліджували 

протягом століть велика кількість вчених, ми зробили об’єктом нашого 

дослідження гуманістичну творчість Е. Флю. Саме в даному розділі ми 

прагнемо розкрити погляди філософа на права і свободу людини. Адже, на 

нашу думку, його внесок в дану проблематику є важливим не тільки для 

всесвітньої спільноти, а й для України, яка на даний час перебуває в кризовому 

становищі та потребує таких досліджень. Ідеї Е. Флю спрямовані на 

роз’яснення сучасної природи людської свободи, також вчений визначає явища, 

які існують у нинішньому суспільстві та які здатні обмежити свободу. Звичайно 

проблеми людської свободи та прав людини, як ніколи є актуальними в 

теперішньому українському суспільстві, де  відбуваються їх обмеження та 

зневага, тому кожна людина прагне відстоювати власні права і свободи.  

Отже, цілком зрозуміло, що погляди Е. Флю, як ніякі інші допоможуть 

нашим співвітчизникам  отримати уявлення звідки бере початок наша свобода 

та пояснить, яким чином ми зможемо вирішити дані проблеми та відстояти 

власну гідність. Але перш ніж приступити до дослідження поглядів вченого ми 

спочатку проаналізуємо думки інших вчених стосовно людської свободи. 

Вищенаведені проблеми стали предметом аналізу та переосмислення у 

антропологічному вченні Е. Флю. Основну частину своїх досліджень вчений 

присвятив визначенню феномену прав і свобод людини. Втім, мислитель не 

тільки формулює своє бачення, він ще й висвітлює проблеми расизму. Це 

пояснює чому Е. Флю тему свободи людини тісно пов’язує з проблемою 

расизму. Першопочатково ми розглянемо, як розуміє вчений таке явище, як 



177 

 

«расизм». Насамперед, розглядаючи цей феномен він застосовує три концепції.  

За першою концепцією Е. Флю пояснює, що расизм виникає через погану 

поведінку людини. Одразу ж виникає питання, на які вчений намагається 

знайти відповідь, це – що таке расизм, та чому ми повинні ненавидіти расистів? 

Для нашого дослідження є важливим визначення «расизму», яке дає мислитель. 

За його визначенням расизм, це політичні ідеї, власні принципи, які можуть 

сприяти або завдавати шкоди комусь, як дискримінація заради їх прихильності 

чи дискримінація проти одних заради інших. Сам вчений таке своє визначення 

пояснює тим, що расизм дискримінує людей, через те, що він є морально 

хибним, а наочно це виглядає, як несправедливість. Е. Флю переконаний у 

тому, що несправедливість буде існувати доти поки людина сама не почне 

розуміти свою, так звану, унікальність. Іншими словами, кожен індивід має 

поважати, перш за все, себе сам [209, р. 274-275]. 

Отже, який же висновок ми можемо зробити із першої концепції? Відомо, 

що люди відрізняються один від одного за кольором шкіри, розрізом очей, 

формою черепу і т.п., але це є лише поверхове, зовнішнє розрізнення. Що ж 

стосовно внутрішніх відмінностей, то тут мова йде про ставлення одних людей 

до інших. Тому, коли це ставлення є поганим і недоброзичливим, це і є 

дискримінація, в якій процвітає неповага до іншої раси, що характеризує погану 

поведінку. Для Е.Флю «погана поведінка» є тим феномен, який включає в себе 

моральну хибу, яка веде за собою несправедливість. Така несправедливість 

може зникнути тоді, коли люди приниженої раси почнуть боротися за свої 

права і не дозволятимуть принижувати себе за те, що вони відрізняються за 

зовнішністю від інших. Несправедливість зникне лише тоді, коли кожен індивід 

змінить відношення до самого себе, почне поважати себе, побачить свою 

індивідуальність. Такі зміни спонукають інших брати приклад з такого 

поважливого ставлення, що згодом приведе до кращого ставлення і до інших 

народів, як результат, відбудеться світове перемир’я [209, р. 276].   



178 

 

Другою концепцією, мислителя є єретичне вірування. Дану концепцією 

Е. Флю пояснює основуючи на вченні професора Артура Дженсена, беручи за 

основу його статтю «Як сильно ми можемо Підвищити IQ і Вчені Досягнення?» 

(1969 р.) та професора Жана Філіпа Руштона. За їх вченням кожна раса 

відрізняється інтелектуально. Такі свої висновки вчені підкріплюють 

проведеним тестуванням. Проаналізувавши результати тестів вони встановили, 

що IQ рас має відмінності тільки в середньому значенні. Втім, вчені доходять 

висновку, що невелика розбіжність все рівно існує, яка проявляється в певній 

відмінності рас одна від одної [209, р. 276-278].   

Чому, все ж таки, расизм, відповідно до другої концепції, сприймається, як 

єретичне вчення. Е. Флю пояснює це тим, що слово «расизм» для академічних 

вчених має дещо інше значення ніж те, яке існує в більш літературному сенсі, 

як єресь. Для єретиків це є свого роду анафема, яка служить не тільки для того, 

щоб вони щось робили або не могли зробити, а просто «для обстоювання того,  

що є хибним віруванням, чи принаймні віруваннями, які спричинюють те, щоб 

їх не проводити» [209, р. 279]. Отже, ми можемо зробити висновок, що маючи 

різний рівень інтелекту люди сприймають дії інших рас і людей по-різному, а 

тому не можуть сприймати все, як у позитивному так і в негативному сенсі. 

Втім, розходження в IQ і, відповідно, різне ставлення до людей може бути 

викликано невірним трактуванням документу про права і свободу людини. Так 

у Декларації про незалежність США прописано, що всі чоловіки та жінки є 

рівними, адже створені єдиним Творцем і тому мають однакові права на щастя. 

Така рівність індивідів, пояснює Е. Флю, є показовою в тому сенсі, що люди 

являються творіннями одного виду, які можуть і не можуть, але є формою 

задуму Творця та мають певний вибір [209, р. 280].  

Водночас, учений вказує на суттєві відмінності, зокрема, встановлено, що 

люди різняться за рівнем IQ, мають різний зріст і взагалі є індивідуальними 

представниками свого виду, те ж саме можна сказати і про колективне 
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визначення. Однак, як наслідок, у цілому, Е. Флю вказує на їх розрізнення й 

виокремлює два відмінних припущення: перше – це расові рівності; друге – 

расова справедливість. «Існують вимоги до того, що все расове – підмножене 

населення, будучи багаторасовим суспільством, пропорційно представлені в 

кожній галузі прагнень і досягнень. Та/чи це класифікування призведе до 

повної відсутності всіх форм расової дискримінації і чи можемо ми розумно 

розрахувати все для того, щоб знайти рішення?» [209, р. 281].  

Шукаючи відповідь на це питання Е. Флю зазначає, що ми повинні 

звернутись до расистських часток і расистських переваг. У результати вчений 

пропонує два твердження для розуміння і вирішення даної проблеми. Так 

перше, що нам допоможе усвідомити феномен расизму є визначене Е. Флю 

явище «радикального колективізму». Особливого значення, згідно з ідеями 

мислителя, це явище набуває актуальності при осмисленні подій, які 

відбуваються в сучасному світі та в Україні. Пояснення цього явища полягає в 

тому, що тільки відмовившись від расистської дискримінації, індивіди зможуть 

по достоїнству оцінити свої власні гідності, незалежно від раси, нації, 

національності і т. ін., членами яких вони є. У визначенні «радикального 

колективізму», Е. Флю додає наступне. До того, як здійснити всі ці дії 

насправді, намагаючись зайняти власну, бажану позицію в суспільстві, такі 

люди мають дві сторони, одна з яких полягає в тому, що вони бачать себе, своє 

«Я». Друга сторона, це бачити себе людиною, яка обіймає певні життєві позиції 

не завдяки власним заслугам, а є індивідом, якого назначили на конкретне 

місце в суспільстві, її власні расові спільноти [209, р. 281-283].  

Узагальнюючи наведене, слід зазначити, що друга пропозиція стосується 

можливого фактичного припущення, в якому дії відбуваються за невірним 

керуванням конкретних активістів, які намагаються підвищити ідеал 

суспільства, який не бачить нічого яскравого, для такого соціуму існує в чорно-

білому кольорі. Приклад такого ідеалу, зазначає Е. Флю, був втілений, 
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очевидно та однозначно, в Громадянських Правових Актах США 1964 р. 

Недоліком даної пропозиції є те, що вона вводить в оману таких активістів, 

точніше сприяє тому, що вони намагаються знайти якомога більше виправдань 

расистській дискримінації, ніж ті, які є насправді. Втім, вихід є. Необхідно 

зробити перші кроки, які приведуть до виникнення  колективістського ідеалу 

расової рівності, як універсального пропорційного відображення [209, р. 282-

283]. 

Найбільш вдало, на нашу думку, характеризує расизм, саме третя 

концепція Е. Флю. У ній мислитель визначає расизм, пояснюючи, що всі люди є 

різними, а отже і представниками різних культур, які поділяються за: а) генами; 

б) культурами; в) й такими, що можуть бути визначені навколишнім 

середовищем. Отже, ми встановили, що за визначенням Е. Флю «культура може 

бути і неодноразово була частиною людей різних рас тоді, як люди однієї й тієї 

ж раси можуть мати, та часто мали, різні культури» [209, р. 283]. Саме 

багаторасовість суспільств, а тому і полікультурність, призводять до того, що 

відбувається різне ставлення до однієї раси, а причиною цьому є різні культури, 

які спрямовують людей сприймати все по-різному. Е. Флю пояснює це тим, що 

така міжкультурна різниця спричинена тим, що одну расу, особливо 

чорношкірих людей, починають дискримінувати. Такі люди мають мало 

оплачувану роботу, убоге житло і незначний життєвий шанс, порівняно з 

білошкірими людьми. Таке зневажливе ставлення до одної раси відбувається 

протягом багатьох століть. Тут «расизм» визначається, як стенографічний 

термін, в якому об’єднані практики, які дискримінують нерівні стосунки і 

структурні сили, стають причиною негативних переконань і відносин [209, 

р. 283-285]. 

Слід зазначити, що даний висновок мислителя веде до перевизначення 

даного терміну, який набуває наступного значення: по-перше, колапс 

відмінностей між різними расовими наборами, в яких приховується кожен 
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інший простежений набір, який записаний в цих наборах. Необхідно очистити 

шлях для зв’язку, в якому будь-яка перешкода в будь-якій расовій меншості, у 

порівнянні з білою меншістю, буде здатна покласти донизу ворожу расову 

дискримінацію цієї меншості. По-друге, в праці «Раса, Стать і Клас» 

Внутрішнього Лондонського Освітянського Авторства мова йде про відкриття 

інтелектуальної здатності у людей, яка є різною в кожній нації. Узагальнюючи, 

слід підкреслити наступне: якщо одна нація визнається більш інтелектуальною, 

то інші починають відчувати на собі упередження і дискримінацію. Прикладом 

таких націй можуть бути – греки, китайці, кіпріоти, турки, в’єтнамці та ін. [209, 

р. 285-286]. На нашу думку, такий приклад з роками і століттями має 

властивість змінюватись і тоді на зміну зазначених націй можуть прийти інші, 

навіть зовсім неочікувані. 

Таким чином, необхідно вказати на остаточне визначення расизму, яке 

робить Е. Флю за допомогою трьох тверджень. Насамперед він зазначає, що ми 

повинні відмовитись від визнання збереження расизму, який є ворожою 

дискримінацією, в якому білі виступають проти темношкірих; відмовитись від 

визнання того, що расизм характеризує, перш за все, соціальний інститут, а не 

окрему поведінку. Узагальнюючи, слід зазначити, що расизм насправді 

визначається, як навмисне нанесення грубої шкоди; расизм відноситься, 

зрештою, до наслідків, а ніж до справжніх результативних намірів і 

нерівностей, скоріше ніж нерівності мають значення в слушний час. Отже, ідеї 

та феномен расизму найкраще всього пояснює  саме останнє його заперечення і 

визначення, в якому пояснюється за допомогою чого відбувається навмисне 

нанесення шкоди людині. 

Ми вже з’ясували природу расизму та його здатність принижувати гідність 

не тільки народу, а й кожної людини. Тому для нашого дослідження набуває 

значення аналіз ідей свободи людини, проведений Е. Флю. Слід зазначити, що 

свої розвідки вчений починає з дослідження двох слів, якими в англійській мові 
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позначається феномен свободи, це: а) свобода («freedom»); б) свобода 

(«liberty»). Зміст першого слова визначає свободу, яка може обмежитись чи 

гарантуватись за допомогою певних політичних інституції. Зміст іншого слова 

пояснюється як «свобода волі». Ми спробуємо пояснити, який смисл вкладає 

Е. Флю у цю думку. Свобода, це  головне для людини, саме свобода, яка 

вкорінена в нас і є «свобода волі», адже вона існує в самому людському бутті. 

Це означає, що «ми всі є членами особливого виду створінь, які можуть і не 

можуть, але мають вибір. Втім, можна зробити й інший вибір, окрім тих 

вибраних ідей та тих, що вже існують» [209, р. 291].  

У даному аспекті ми хотіли б звернути увагу на те, що тему людського 

вибору досліджував і П. Куртц. Втім на відміну від Е. Флю, його дослідження 

було пов’язане з отриманням людиною етичного знання. За висновками 

П. Куртца, кожна людина повинна спершу дослідити власні етичні цінності й 

цінності інших людей, а вже потім зробити їх переоцінку. Як результат – ми 

отримаємо ідею гідного людського життя.    

Безперечно, ми можемо говорити про те, що люди це єдині істоти у світі, 

які насправді мають право вибору. У цьому аспекті слід звернути увагу на 

наступну позицію Е. Флю. Насамперед, вчений вважає, що ми можемо чи не 

можемо робити якийсь вибір, але коли перед нами виникають багато 

альтернативних фізично-можливих напрямків дій або бездіяльності, то тут 

людина постає перед вибором, який їй слід зробити. Втім, окрім вибору, який 

притаманний людям, існує безліч різних видів і кількісних сил, які також є 

особистими. Отже, до цього можна додати лише те, що вибір людини залежать 

не тільки від того, в якому середовищі вона перебуває, а й від навколишнього 

світу, який має здатність впливати на людське тіло. 

Проаналізувавши основні погляди Е. Флю на свободу та природу людини, 

ми встановили, що для кращого пояснення своїх ідей вчений основується на 

положеннях психолога Б. Скіннера. Втім, Е. Флю не просто переносить їх у свої 
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праці, він ще й критично переосмислює ідеї Б. Скіннера. Наразі мислитель не 

погоджується з думкою психолога стосовно того, що завдання науки полягає в 

тому, щоб рахувати і вимірювати та порівнювати отримані дані, але наукова 

діяльність не повинна досліджувати природу людської поведінки. З такою 

тезою вченого Е. Флю категорично не погоджується й зазначає, що наука 

психологія не може оминати у дослідженнях поведінку людини, адже це є її 

поле діяльності, тому, що саме психологія досліджує всі наші вчинки через 

бажання, імпульси, відчуття та пропозиції.  

Намагаючись пояснити хиби в позиції Б. Скіннера, Е. Флю вказує на  три 

причини, які призвели до такої помилки. По-перше, ми бачимо, що Б. Скіннер 

невірно тлумачив виключення таких ідей, які існують у фізиків, це відмова від 

істотних забобонних ідей. Скоріше це заперечення невірного зловживання ідей 

у самих вірних і дійсно необхідних умовах. По-друге, запитувати та шукати 

відповіді на питання по-іншому, ніж це трактують різні науковці, є досить 

доречним. Адже, як вважає Б. Скіннер, різні пояснення повинні завжди і 

обов’язково бути конкуруючими для одного й того ж логічного простору. По-

третє, психолог не тільки бачить ці всі ідеї, бажання, відчуття, наміри, 

включаючи до них себе, а також бере участь в тому, що було для нього цілком 

неприйнятним, а саме в концепції «автономної людини» [209, р. 292-295]. 

Узагальнюючи зазначене, можна сказати, що таку програму Б. Скіннера, 

Е. Флю вважає неприйнятною, адже для істини вона є абсурдом. Тому, що вона 

є програмою для встановлення науки про людську поведінку з певними 

помилками і перекручуванням та підробленим припущенням стосовно того, що 

«вся поведінка є фізично обов’язкова і жодна поведінка цих представників не 

показує того, що вони могли б вчинити інакше ніж вони роблять це по 

факту» [209, р. 297].  

Отже, даючи критичну оцінку науковій творчості Б. Скіннера, Е. Флю 

зазначає, що в ній відсутній антропний момент, що є неприпустимим для  
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вченого, який досліджує та цікавиться буттям людини. У Б. Скіннера, його 

психологія має чисто науковий, логічний характер, тоді як вона покликана 

працювати завжди з душею людини.  

Подібні твердження стосуються і теми свободи людини у творчості 

Б. Скіннера, який вважав, що обмеженням свободи людини може слугувати 

тільки навколишнє середовище та світ, який оточує її. Втім, Е. Флю вважає таку 

думку хибною, адже нашу поведінку визначає не тільки оточуюче середовище 

та інституції, які були створені самою людиною. Тут головним чинником нашої 

свободи і нашої поведінки є ми самі, те як ми приймаємо та відчуваємо 

оточуючий світ, наскільки ми морально розвинені тому, що мораль не просто 

зовнішній прояв людини, а навпаки, вона йде із внутрішнього світу людини. 

Кожен індивід, зазначає Е. Флю, яким би він не був, це не просто фізично-

рухоме тіло, а, перш за все, жива, свідома, емоційна людина, яка має власні 

думки, переживання, які здебільшого нею й рухають. Такою позицією вчений 

намагається пояснити, що наша свобода залежить тільки від нас самих, а свої 

права ми повинні відстоювати. 

Слід зазначити, що підняті нами у даному розділі проблеми тісно 

переплітаються із поглядами П. Куртца в питаннях діяльності людини, які ми 

розглядали у попередньому розділі. Спільність поглядів П. Куртца та Е. Флю у 

цьому питанні полягає в тому, що для вчених головною є дія, тобто, щоб 

досягти наміченої мети, вміти відстоювати свої права та свободу людина не 

повинна бути пасивною, а навпаки – активною та діяльною. Тільки за таких 

умов вона зможе досягти успіху. 

Висновки до четвертого розділу.  

Таким чином, можна зробити висновок, що світський гуманізм Е. Флю 

побудований на основі філософсько-антропологічних ідей. Це свідчить про те, 

що розуміння ним людського знання, прав і свобод людини вибудовується саме 

на цій основі, тобто базуючись на філософсько-антропологічному підґрунті. 

Було встановлено, що за Е. Флю, знання виникає тоді, коли людина підходить 
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до отриманих фактів з розумом, використовуючи критичний підхід, старанне 

дослідження. Співставляючи існуюче знання з реальністю, в результаті ми 

отримуємо істинне знання. В ході проведеного дослідження ми встановили, що 

допомогти розвивати в собі критицизм та вміти використовувати відкритий 

розум, покликані філософія, філософська антропологія та гуманізм. Саме ці 

науки досліджують та намагаються дати відповіді на всі аспекти людського 

життя, в його багатоманітті, вони здатні якнайкраще пояснити, що собою 

представляє людина та яким має бути її власне, внутрішнє буття. 

В ході дослідження було встановлено, що тема свободи людини у вченні 

Е. Флю також має антропологічне коріння, а саме, визначення того, що 

головною свободою людини є та, яка міститься в ній самій. Тобто, у кожної 

людини є своя внутрішня свобода волі за допомогою якої індивід вправі діяти 

так, як він хоче, протилежно змінюючи хід думок і дій. Але окрім нашої власної 

свободи існує ще й зовнішня свобода, яка відбирається інституціями, які 

можуть певним чином обмежувати діяльність людини. Також одним із проявів 

обмеження людської волі є расизм. Цей феномен здатен передаватися і 

навіюватися з покоління в покоління, й з часом перетворюватись в ідеологію. 

Щоб припинити поневолення людей та народів, людству необхідно боротися за 

справедливість і власну свободу. Така теза, наразі, є досить актуальною і для 

України. Адже ми живемо в складному і суперечливому світі, який постійно 

розвивається, в якому відбуваються боротьба за єдність і неподільність, яка 

виражається у відході від суб’єктивних, відносних істин та цінностей. Однак, це 

не означає, що людство вже подолало всі труднощі, адже залишається ще 

багато випробувань через які ми повинні пройти, перш ніж досягнемо 

всесвітньої згоди та миру між народами.  
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках визначені теоретичні підсумки роботи, які в узагальненому 

вигляді відображають спосіб досягнення мети, виконання завдань і 

конкретизують наукову новизну дисертаційного дослідження: 

У дисертаційному дослідженні проведено аналіз сучасного світського 

гуманізму, як філософсько-теоретичної традиції сьогодення, і як практичної 

складової функціонування сучасного суспільства. Як науково-світоглядна 

парадигма світський гуманізм синтезує різні точки зору, які містять основні 

його сутнісні компоненти – теоретико-практичну, людську свободу, етику 

майбутнього й наукову картину світу. Світський гуманізм є складовою 

частиною проекту Нового Просвітництва, соціокультурний феномен якого 

постійно оновлюється, направлений на загальносвітове майбутнє, спрямований 

на отримання планетарного масштабу, який є головним рушієм сучасної 

культурної реформації. 

Гуманізм – це прагнення до людяності, до створення умов для життя, 

гідного людини. Гуманізм починається тоді, коли людина замислюється про 

власну природу, про свою роль у світі та свою сутність і призначення, про 

смисл і мету свого існування. У своїх конкретно-історичних формах гуманізм 

завжди обстоював права людини, як вільної особистості в орієнтації на 

загальнолюдські цінності, що сприяло його сприйняттю й утвердженню як 

світоглядно-філософської системи, здатної протистояти деструктивним 

викликам сучасності. Це дає підстави стверджувати, що сучасний світський 

гуманізм увібрав у себе філософські традиції, які мають досить різні форми 

прояву, що дає можливість розглядати їх на основі комплексу історико-

культурних, етичних, філософських та світоглядниг парадигм. 

Встановлено, що основи світського гуманізму були закладені П. Куртцом, 

ідеї якого еволюціонували й розвивались, включаючи в себе різні форми його 

прояву. Основна увага в дослідженні зосереджувалася на послідовниках ідей 

П. Куртца – С. Московичі та Е. Флю, було проведено не тотальне 
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переосмислення їхньої творчості, а зроблено реконструкцію їхньої теоретико-

філософської спадщини. Таким чином встановлено, що спадкоємність ідей 

світського гуманізму П. Куртца, була розвинена С. Московичі у соціально-

психологічній традиції, Е. Флю у філософсько-інтелектуальній, через 

висвітлення таких ідей П. Куртца, як застосування людиною критицизму, 

відкритого розуму, впливу засобів масової інформації на людей і пошуку основ 

істинного знання, прав і свобод людини. 

Ґрунтуючись на різнобічному дослідженні гуманістичного вчення Е. Флю, 

було встановлено, що отримання істинного знання можливо тоді, коли людина 

підходить до цього з відкритим розумом, застосовуючи критичний інтелект і 

дослідження. Однією із якостей відкритого розуму в пошуках істини є наша 

щирість. Щирість припускає абсолютно сильну цікавість у визначенні – чи була 

мета відверто розважливою, або ж насправді вона існує вже досягнутою. Дана 

щирість нашого наміру та моніторинг прогресу містять у собі логічну істину 

запропонованого показу чи доказу, саме за допомогою чого людина й зможе 

бачити очевидні логічні істини. Людина – це єдина істота, яка може зробити 

власний вибір, отримати знання за допомогою відчуттів, які сприймає наше 

тіло, а згодом, на основі раціональності, вона має можливість перевіряти й 

досліджувати отримані дані, результатом яких стане істинне знання.  

На основі проведеного аналізу творчого доробку Е. Флю, було визначено, 

що справжні права та свобода людини вкорінені в кожному індивіді, але їх 

можуть обмежувати такі державні форми правління, як диктатура, деспотизм і 

тоталітаризм, а також і таке соціальне явище, як расизм, суть якого – поганій 

поведінці людини, моральній хибі та проявляється у формі несправедливості. 

Встановлено, що Е. Флю досліджує свободу у двох значеннях: свобода 

«freedom» (обмежується певними політичними інституціями) і свобода волі 

«liberty» (знаходиться всередині нас і є найголовнішою). Щоб припинити 

поневолення людей і народів, людству необхідно боротися за справедливість і 

власну свободу. 
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Гуманістична дослідницька лінія у творчості П. Куртца виявляється через 

головні гуманістичні та прагматичні ідеї, на основі яких учений дає визначення 

скептицизму, виокремивши три його види: нігілізм, помірний скептицизм і 

дослідницький скептицизм і зазначивши, що останній є кращим для людського 

буття, використання якого допомагає розвинути пізнання, мораль та отримати 

істинне знання. У ході дослідження встановлено, що предметом етики, за 

П. Куртцом, є дія й поведінка. Для етичного дослідника головним є практична 

мета, а саме вибір того, що направлятиме його поведінку й дасть змогу 

впливати на навколишній світ. Щоб мати етичні переконання, необхідно всі 

свої дії підлаштовувати до оцінкового базису, тим самим вибір, який ми 

зробимо, буде виваженішим. Такий феномен П. Куртц назвав «акт-дукцією». 

Встановлено, що запропоноване П. Куртцом вчення «євпраксофія» 

визначається як поняття, що межує з релігією, філософією й наукою та 

побудоване на трьох головних доброчесностях: мужність, пізнання, турбота. 

Визначено основні складові євпраксофії: метод дослідження, який базується на 

науковому натуралізмі; космічний світогляд, як наукова картина світу, 

природи, суспільства й людини; гуманістична етика; цінності соціальної 

політики (демократичне суспільство, громадянські свободи, планетарний 

гуманізм і глобальна етика). Основою євпраксофії є мудра людина 

(євпраксофер), у ній поєднані моральні цінності, практичність і розважливість, 

це чесна й порядна людина, яка володіє трьома чеснотами – характером, 

співчуттям і критичним інтелектом. Для встановлення євпраксофії в 

майбутньому суспільстві й житті кожної людини, необхідно створювати 

Центри євпраксофії. 

У результаті проведеного дослідження соціально-психологічної концепції 

С. Московичі було визначено основні причини формування маси: зникнення 

старого режиму влади призводить до виникнення різного роду революцій, що 

сприяють згуртуванню людей у маси; технічний прогрес сприяє об’єднанню 

людей у колективи на підприємствах; поява та функціонування великих міст 

приводить людей до несвідомого об’єднання в натовп. Встановлено, що одним 
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з основних принципів концепції С. Московичі є гуманістична позиція, що 

виходить із його розуміння людини маси. Унаслідок появи такого феномену, як 

«маса» у суспільстві відбувається дегуманізація, це стає свідченням того, що, 

потрапляючи до маси, людина де Я-індивідуальне та Я-інший втрачає 

ідентичність, що згодом призводить до повного розчинення її в масі. 

Перебуваючи під впливом емоцій, навіяних уявлень та ідей, людина маси стає 

імпульсивною, мінливою та збудженою, такий стан приводить її до 

необміркованих вчинків, вона починає мислити й діяти, як колектив. 

Досліджено соціально-гуманістичні властивості вождя у вченні 

С. Московичі та встановлено, що така постать у своїх діях впливу на маси 

використовує метод навіювання, власний авторитет і пропаганду, застосовуючи 

такі компоненти, як переконання, твердження та повторення, такі стратегії 

стають результатом колективного навіювання. Було досліджено природу 

харизматичного вождя, який уособлює в собі, як позитивні так і негативні 

якості, де позитивними є сприйняття його особи, як неординарної, зразкової для 

наслідування й такої, що несе віру у спасіння. Негативними якостями вождя є 

вміння керувати масами й маніпулювання ними за допомогою власної харизми. 

Вожді типу Мойсея уособлюють божественну силу, яка сконцентрована в одній 

людині. Такий вождь повинен проявляти стриманість, а його влада повинна 

залишатись непомітною, що допоможе йому затвердити власний авторитет. 

Вожді тотемічні мають ритуально-магічну основу, створюючи навколо своєї 

особи культ, вони, ідентифікуючи маси з собою, намагаються бути в центрі 

уваги, створюючи ауру особистої всемогутності та непогрішності, унаслідок 

чого маса починає вірити в те, що такі вожді стоять вище за простих людей. 

Таким чином було встановлено, що в людини на психологічному рівні 

закладено прагнення до лідерства від попередніх поколінь. 

Ґрунтуючись на аналізі гуманістичних поглядів вищевказаних вчених, 

можемо стверджувати, що не дивлячись на те, що вони розглядали гуманізм по-

різному, спільним у них було прагнення донести до суспільства такі якості, як 

поважне ставлення до самої людини, до її прав і свобод. Вони намагались 
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показати, що індивід здатен не тільки до руйнувань, а й до збереження себе, а 

головне, навколишнього середовища в якому він живе. 

Запропоновані теоретичні висновки дисертаційного дослідження доводять 

важливість і необхідність проведеного дослідження ідей П. Куртца, 

С. Московичі та Е. Флю для сучасного рівня розвитку українського суспільства, 

яке зараз перебуває у важкому політичному, економічному та суспільному 

становищі. Усе це дає підстави стверджувати, що звернення до спадщини цих 

учених може стати корисним для постановки та вирішення актуальних проблем 

сучасної вітчизняної філософсько-антропологічної науки. 
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