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В статье раскрыты основные драматические моменты чело9
веческого существования. Показано, что ядром личности явля9
ется генетически исходное противоречивое отношение — нужда
как некоторое дихотомическое соотношение биологического и со9
циального.

The article describes main dramatic moments of human existence. It
shows that a basic genetic contradiction — need as a certain dichotomy
correlation of biologic and social factors — is the core of personality.

…Існування природи є доцільним — це беззаперечно. І таким
це існування робить людина. Вона не «вигадує», не «винаходить»
доцільність, не «наділяє» нею природу — вона її (доцільність) ре/
ально створює. По/перше, людина, залишаючись частиною приро/
ди, здійснює цілепокладання у свідомій діяльності; і в безмежно
великій сукупності представників роду людського, у безмежжі ча/
су існування поколінь являє собою дійсний доцільний момент, 
в якому змінюються природні явища і природна сутність. Людина
змінює природу, але не лише в діяльності. Вона змінює її самою
своєю сутністю та існуванням. Звідси, по/друге, і сама сутність лю/
дини — природна. Людина — це форма існування природи, при/
родного, в якій воно тісно переплетене із соціально/культурним 
і становить абсолютно особливий, неповторний згусток біосоціаль/
ної єдності, що саморефлексує. Людське життя, існування особис/
тості якимось цілком неймовірним, дивовижним чином вбирає 
в себе все — не лише природу як єство — увесь світ. Вона не просто
природна — вона сама природа, сам світ у нескінченності потенцій
і напрямів, глибин і вершин існування. Так створюється особлива
тканина доцільності світу, в яку вплетено життя людини. Так ви/
никає онтологія її існування — драма. Щоб спробувати зрозуміти
її, треба подолати редукціонізм, усвідомити, що набір будь/якої
кількості, в принципі — навіть безмежної, окремих емпіричних
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фактів нічого не дасть нам для розуміння цієї драми. Треба дослі/
джувати існування цілісної людини, окреме життя, долю…

Один з істинно глибоких і справжніх знавців цієї проблеми, 
С. Л. Рубінштейн писав, що «існування — це участь у процесі жит/
тя. Жити — означає змінюватись і відбуватися, діяти і страждати,
зберігатися і змінюватися. Існуюче — те, що живе і рухається,
становиться і переходить в інше» [1. С. 304]. Людина захоплена
плином цього всезагального існування світу, і в цьому сенсі вона
існує, як будь/яка інша складова світу. Будь/який існуючий
об’єкт має сутність, яка, посилаючись знову на С. Л. Рубінштей/
на, не є деякою абстракцією, що її вигадали аналітики і наділили
її деякою здатністю «породжувати» існуюче. Ні, сутність — така
ж явна і відчутна, як і весь її «носій», вона ніби «розчинена»,
представлена в кожному його елементі, у кожному динамізмі. Ви/
никає напружена суперечлива (сполучальна) єдність сутності й іс/
нування. С. Л. Рубінштейн, здається, не встигає закінчити думку,
довести її до логічного кінця. Як розв’язується це протиріччя? 
У чому? Нам видається, сполучальна конфліктна суперечлива
єдність сутності та існування розв’язується в абсолютно унікаль/
ному акті здійснення. Якщо замислитися, весь зміст нашої книги
пронизаний цією ідеєю: розвиток, динаміка, становлення особис/
тості (існування) є, власне, способом існування власної всезагальної
сутності — нужди як суперечливого енергетично/активного інфор/
маційного утворення. І це протиріччя розв’язується здійсненням:
втіленням істинної природи людини у твір, продукт, урешті/решт,
у найбільше диво — нову людину, дитину.

…Повторимо: так (або майже так) існує все живе. Але людина
має ще один спосіб існування, унікальний і єдиний: їй дано реф/
лексувати власне існування. Вибирати, керувати, переживати,
змінювати і… насамкінець, зустрічатися з його кінцевим характе/
ром — адже я — істота природна. У цьому головна драма людсько/
го життя. Онтологічно людина є вплетеною в це єство: і так, як за
ранком іде день, так за дитинством і юністю йде зрілість; як день
переходить у вечір, так зрілість переходить у старість; і як вечір
змінює ніч, так старість змінюється … глибокою старістю… і десь
там, на межі глибокої ночі і раннього/раннього ранку я піду, щоб
прийшло нове дитинство, нове життя і ніколи не закінчувалося це
довічне існування людей… Але навіть якщо я йду з повним усвідом/
ленням цього (В. Висоцький казав: «…Что все же конец мой — еще
не конец: конец — это чье/то начало… Я успеваю улыбнуться, я ви/
дел, кто придет за мной…»), якщо я зрозумів і «бачив» — однаково
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це драма… Як піти із цього світу, такого знайомого, рідного світу,
що став моїм?

Дві речі, говорить Рубінштейн, роблять трагедією переживан/
ня людиною очікування власного прощання: по/перше, страх не/
здійсненності (життя в цілому, задумів, справ) і, по/друге, — тур/
бота про близьких: «Як вони без мене?» Але це, мабуть, ще не все.
Нам здається, що людина все одно до кінця, серйозно і по/доросло/
му не вірить, що її існування перерветься. І отже, оце «Як вони без
мене?» обов’язково доповнюється. «А як я без них — там, десь? 
І взагалі — що там?» Саме цей період (ми назвали його «глибока
старість», хоча, звісно, тут не лише хронологічний аспект — де 
в кого він може настати, на жаль, задовго до фізичної старості) ви/
являється стрижнем переосмислення буття, коли воно все особли/
вим чином, миттєво/цілісно, експлікується в думках, почуттях,
прагненнях, бажаннях. Чому так? Тому що ніч існує для того,
щоб «не мучитися і спати спокійно». Безтурботно, тобто — віді/
йшовши від поточних турбот і метушні. Але це — «щоденна логі/
ка». А на рівні роздумів про вічність (і кінцевість) буття — усе зов/
сім по/іншому. Я аналізую те, що мною здійснено після того, як 
я «увійшов у ранок», як у той підлітковий вік, який висвітив пе/
реді мною вперше якусь ідею, або сутність здорового глузду, або
мою майбутню діяльність, драматичну ситуацію тощо. Це — своє/
рідна творчість. Адже творчість ніколи не починається, вона існує
постійно. Але як вона реалізується? А як реалізується наше жит/
тя? Зміст цієї реалізації є індивідуальним для кожної людини, 
а формою її для всіх є драма.

Адже життя є кінцевим, як це не прикро переживати (я хотів би
ще мати маєтки, автомобілі, садиби, я хотів би, щоб весь світ був
моїм!), але… Я, шановний мій добродію, мушу йти… Я йду в озлоб/
ленні на близьких людей, на тих, хто допомагав мені жити, при/
крашати мою діяльність…, а я ображений на них. Я вивергаю із
себе забарвлене жовчю шматовиння якоїсь несправедливої (хиб/
ної та образливої) правди, і в ній — зле добро і добре зло. Неспра/
ведливою ця правда може бути для того, до кого вона звернена.
Але вона — правда, тому що вона моя правда. Я бачу наші стосун/
ки саме такими, і тому для мене це правда. Але з погляду іншого —
вона є несправедливою, оскільки він бачить і вибудовує ситуацію
принципово інакше: ця людина реально ставиться до мене гарно,
відверто, ґрунтуючись на переживанні совісті. Вона в дійсності
сповідує в житті зі мною справжню моральність і любов до люди/
ни. Саме тому й є несправедливою ця правда.
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«Добре зло» — висловлене з добрими намірами, воно зачіпає
вихідні, кореневі і надзвичайно тонкі струни людини і… завжди
ображає її. Воно, з боку наставника — як доброта, але в іншій лю/
дині виступає злом, тому що збурює, перевертає в ній все. А «зле
добро» — зі злістю висловлене, нехай і гарне, «добре», потрібне
слово, повернеться до мене… злістю ж.

…Перед прірвою духовно/фізичного зникнення мене як «Я»
моя екзистенція являє собою ту драму, в якій я аналізую понад усе
свої негарні вчинки. Екзистенція звернена і «всередину» мене, 
і водночас у майбутнє. І, виявляється, я просто мушу на цій ос/
танній межі висловитися з приводу майбутнього. Звернення «все/
редину» означає, що я повинен сказати про себе щось. Але такої
чіткої раціональної розмежованості ніколи не буває. Виявляється,
що все відбувається інакше: здійснюється складний, цілісний,
емоційно насичений аналіз всього мого буття, аналіз мого драма/
тичного життя, осяяного футурогенною концепцією — зверненням
у майбутнє завжди — від самого початку і до самого завершення.
І я створюю і виражаю лише добрі, лагідні імпульси, знищуючи 
у собі все підле, підступне, зле. Я, перебуваючи на межі власного
буттєвого існування, виступаю як провидець власного майбутньо/
го. Я себе або повністю знищую, або знаходжу в собі «точки» гід/
ності, які й відсилаю в майбуття. А взагалі/то я каюсь. Моє каят/
тя являє собою мою силу перед майбутнім.

…І коли я постаю перед прірвою небуття, в мені є це вічне, кот/
ре я зараз знімаю із себе, як попону скидають з коня… І я вдивля/
юся в майбутнє без оптимізму, але з моїми здатностями, що їх
здійснять нащадки.

І якщо я говорю про трагічність екзистенції, це не стосується
того, як мене будуть ховати (бучно чи не дуже), які будуть у тому
разі виголошені слова і скільки витече сліз.

Драма, насправді, не в мені, а в тих людях, що стоятимуть біля
моєї могили, — злети і падіння моєї драми. Саме вони і несуть, 
і відтворюють драму як мою силу, велич або мою нікчемність (ко/
ли ховають бандитів — багато красивих надгробків, вінків, інших
пишнот… і жодних великих і насправді красивих слів, тому що во/
ни (бандити) — ненароджені, тому що в них не було драми цього
життя. Цей бандитизм породжував і актуалізував лише виключно
захисну властивість збагачення їхнього соматичного стану або їх/
ніх близьких, та й то не зовсім так, як вони того хотіли б).

Це є дещо, що породжує в мені іншу субстанцію мого Я і відки/
дає першу. Це є те, що існує в мені, як кинджал, що пронизав тіло
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людини і продовжує жити в ньому своїм власним життям. Так 
і сон: прозріває мене як людину. Я бачу в ньому нюанси кольорів,
я бачу в ньому своє єство, що звільнилося і від світла, і від усього
натурального.

Засинаючи, я бачу виключно власний світ. У ньому я бачу і се/
бе, і деяку іншу людину, і охоплюю глобальний природний сенс
нашого буття.

У цьому стані (а він дуже схожий на той стан, що супроводжує
завершення буття людини) я відкриваю ще один захоплюючий
факт — відкриваю, що в мене є мета життя. Мету життя ставить
сам суб’єкт. Він же її і вичерпує, і це — трагічно.

Коли С. Л. Рубінштейн пише, що життя людини може здійсню/
ватися двома способами — як просте функціювання, позбавлене
рефлексії та ідеалу [1], і як свідоме видобування існування [2], —
він, звичайно, має рацію. Але водночас й не має рації… Ця теза
Майстра зумовила появу багатьох адептів так званої психології
повсякденності. Стверджується навіть, що ця ж невідрефлексова/
на й не освітлена самосвідомістю повсякденність узагалі/то пере/
важає в існуванні людини за часовими параметрами. Але це вже
велика неправда. Тільки психологічно неповноцінна людина мо/
же жити так, і це вже не людське існування. Забувають про Іншо/
го. Він — дзеркало, він той, хто постійно й завжди потребує реф/
лексивності та піднесення над собою. Трансценденція — не доля
видатних й особливо обдарованих (із подібного колись починав 
й А. Маслоу, розробляючи поняття самоактуалізації). Але транс/
ценденція — це не відхід від світу. Це прихід у нього. Проблема по/
лягає, радше, не в поглинанні повсякденністю, як це уявляють деякі
особливо завзяті дослідники, а в нашому страхові бути рефлексив/
ними. Здається, я виглядатиму смішно й безглуздо, якщо буду
серйозно розмірковувати про велике й скінченне… Дивак, невдаха,
дивний… Чи так це насправді? Я насправді на кожному кроці, 
у кожну мить зустрічаюся із цими вічними екзистенційними проб/
лемами — смертю, самотністю, ізоляцією, безглуздістю, любов’ю,
вірністю, порядністю. Я не уникаю їх, а розв’язую на своєму рівні.
Але завжди розв’язую, ніколи не уникаю. Просто не можу інакше.
Ми вивчали життєві історії злочинців, бомжів, наркоманів, тобто
ненароджених, нездійснених, тих, які не відбулися. Проте це
справді захоплюючі драми. Так вони їх переживають. Потрібно
тільки відчувати їх як людей… Щоправда, це інші драми, інший
рівень. А хто визначить його? І справді має рацію А. Маслоу. коли
говорить, що особистістю, яка найбільше самоактуалізувалася,
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може бути звичайна (пересічна) домогосподарка, яка в затишку,
чистоті та здоров’ї своїх близьких побачила сенс свого існування.
Вона — відбулася.

Ми хотіли б застерегти молодих дослідників від надто квапли/
вих суджень і сподівань на думки улюблених класиків, вирвані 
з контексту не тільки їхніх творів, їхнього життя, їхнього існуван/
ня. Той самий С. Л. Рубінштейн прожив дуже непросте й неодно/
значне життя. Від відбувся, проте… не в тому, чого хотів сам. Він
відбувся не у творах, а в учнях, які були настільки талановитими
й відданими, що закінчили здійснення задуму. Але якою ж це бу/
ло драмою для самого Рубінштейна! Адже ось що він писав в ос/
танній, найважливішій і найулюбленішій книзі: «Обов’язок мій
зрозумілий. Зволікання неможливе. Недбалість була б злочином.
Для завершення життя, перед тим, як його закінчити й піти, я ще
повинен створити три книги. Моя перша праця вже майже
закінчена. Сьогодні я даю обітницю священну: усю серця кров,
усе полум’я життя, усю силу духу мого віддати для завершення 
й третьої книги — завершальної, улюбленої, про правду й добро,
про етику, про людину. У ній сенс і виправдання мого життя» 
[2, С. 487] …і ми тримаємо в руках цю книгу. Але ж Сергій Леонідо/
вич так і не закінчив її, це зробили його учні. Яка драма життя!

Так, рівень драматизму є одним із важливих показників рівня
розвитку особистості. Ми говоримо про драматизм долі, драму
життя, про драматизм самої особистості… тому що завжди ду/
маємо про скінченність існування й про здійсненність. Драма зав/
жди духовна; що б не відбувалося в «повсякденності» — зрада, об/
раза, сварка, заздрість, — драма, коли захоплений дух. І ще дуже
суттєвим є те, що драма пов’язана не лише з усвідомленням
скінченності існування, але й з усвідомленням власних меж: дра/
ма в тому, що я, власне, не можу піднестися над самим собою і ста/
ти вищим за себе. Ми можемо й не підноситися, і тоді перед нами
драматизм нездійсненого. Але ми можемо… спробувати: усвідом/
люючи свою неспроможність, обмеженість, слабкість і залеж/
ність, ми звертаємося до внутрішнього світу й… працюємо з ним.
Ми стаємо сильнішими, вищими, кращими. І не настільки вже
важливо, в якій формі і як ми це робимо: читаючи книги, перегля/
даючи фільми, слухаючи музику й… думаючи, виховуючи дитину
й бачачи в ній світле й вічне, роблячи добро своїм близьким і…
прощаючи їх, досягаючи вершин… Головне, щоб була ця праця,
складна, дискомфортна, тривала. Ми примушуємо працювати свій
розум і свої почуття для того, щоб, з’єднавшись у суперечливій,
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нерозривно з’єднаній парі, вони створили людське — народжений
мною самим суб’єкт життя.

Існування людське драматичне, про що свідчать названі при/
чини. І в кожного — своя драма, як і своє неповторне життя. Про/
те є, нам видається, деякі віхи, вузлові моменти онтогенезу люд/
ського існування, які об’єктивно суперечливо/драматичні.

1. Зародження існування людського індивіда й підготовка його
до життя в цьому світі. Це — справжня драма духу. Тут багато
дійових осіб й інтересів, багато смислових «шарів». Чи в коханні
зачата ця нова істота, який саме імпульс біосоціальної потреби во/
на одержала? Які стосунки батьків між собою і багатопланова/ба/
гатошарова взаємодія цієї не народженої ще людської істоти й ма/
тері. Це все є дуже важливим. У цей час дитина вже бере від світу
дуже багато — як матеріального, так і нематеріального. І вона від/
повідає світові, звичайно, як може. Останні дані, одержані за до/
помогою використання сучасної апаратурної техніки, показали,
що вже на 6–7/му тижні це — існування. Уже є відповідь. Важли/
во, як її ждуть, про що говорять і думають, до чого готуються. Ми
не знаємо, що і як думає, відчуває ця істота, але вона вже активна:
вибирає місце, де і як зручніше, заявляє про себе, виражаючи свої
стани. Вона — готується. Це й драма жінки, усе життя якої буде
іншим, і вона до того ж відчула, зрозуміла таке, про що не можна
здогадуватися… Це — існування вдвох. Вона, ця ненароджена
людська дитина, уже структурує відношення, середовище, очіку/
вання, якщо… її ждуть, нічого цього не робить, якщо не ждуть, 
і тоді чахне вже в утробі — неждана, непотрібна, зайва… Такою во/
на й прийде в цей світ, уже пройшовши першу драму існування —
у світлих і радісних тонах чи, навпаки, у сумних і лякливих.

2. Я вступаю в життя, вдихаю його. Не страх і дискомфорт, 
а драма, тому що я приходжу, щоб створити своє власне життя. 
Я побачив цих рідних людей, яких уже знаю, але ось тепер — поба/
чив, «вдихнув» цей згусток соціального існування — прекрасного
й такого різнобарвного, але водночас важкого, несправедливого.
Народжена дитина — це виражена вічність. «Предвічне немовля» —
так його називає Юнг. Я — початок і нескінченна скінченність, 
я — потенція, енергія і водночас — пам’ять, досвід. Я обтяжений
завданням — стати, відбутися й… не втратити себе. Я не тільки
відкритий для впливів. «Духовне походження — своєрідний стри/
бок у світ, і горе всьому тому, що хоче утвердитися, коли воно зна/
ходить для себе відповідності в жодному з можливих аспектів світу
й не може з’єднатися з жодним із них!» [3, С. 35]. Ось справжня дра/
ма дитини — потрібно з’єднатися із цим світом, а як і з чим саме?
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Дитина — витвір усього універсуму, причому, — кожна дити/
на. Ось що говорить міфологія:

Небо мучилося пологами, земля мучилася пологами,
І лілове море народжувало.
Криваво9червона водорість — у муках народження.
Пусте стебло водорості випускало дим,
Пусте стебло водорості випускало полум’я,
А з полум’я виник хлопчик:
Вогонь замість волосся, вогонь замість бороди.
А його очі були сонцями.
…І ще: дитина споконвічно самотня в цьому світі. Це не та самот/

ність, про яку говорять екзистенціалісти, адже вона — не «закинута»
у світ, якщо весь світ брав участь у її творенні й народженні. Дитина
самотня як змістовна єдність, несхожа, неаналогічна, нетипова. Вона
сама. Тільки вона — така. «Вона — предвічне немовля в предвічній
[одвічній] самотності предвічної стихії; предвічне немовля являє со/
бою розгортання предвічного яйця подібно до того, як увесь світ яв/
ляє собою розгортання його самого».

Дитина повинна увійти у цей світ, зробити його своїм, і вона
формує в собі внутрішній світ, привласнюючи зовнішній. Це —
дуже важко, тому що суперечить її єству та внутрішній природі. 
І дитина створює гру — світ фантазій, спеціальних дій, пережи/
вань. У грі вона зберігається й розвивається. Через неї перестає
бути самотньою. Дитина створює міф: ігрові міфи, метафори, каз/
ки стають реальною умовою та джерелом, а також рушійною си/
лою розвитку, оскільки вони і є тією реальністю, у якій вільна й
вільно розвивається дитина. Народжується особиста творча реф/
лексія.

Драма дитини полягає ще й у тому, що вона є соціально зрілою
істотою і… не сприймається так її оточенням. І її зрілість, однак,
не викликає сумнівів у тому розумінні, що вона існує, здійснюєть/
ся в нескінченному привласненні досвіду. Вона відкрита й… захи/
щена.

Драма дитинства містить у собі аспект і відбиток Іншого. Саме
тут Інший уперше стає дзеркалом, у якому я бачу і його, і себе. 
І так виникає та розвивається моє Я, мій внутрішній світ.

Ця драма, ця напруженість (чиста й відкрита) дитячого існу/
вання ще неодноразово стане мені корисною, коли я подорослі/
шаю…

3. Драматичний момент життя, пов’язаний із появою можли/
вості продовжувати життя через відтворення собі подібних. Чого 
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б не писали і не говорили про це (а пишуть багато), насправді — це
дійсно драма мого існування. Біологічне дуже потужно, заклично
заявляє про себе, потреба переструктуровується, і змінюється світ
внутрішній і зовнішній… для мене. Відкриваються ті незвідані ку/
точки людських стосунків і пристрастей, які не те щоб закриті, 
а просто … якісь нецікаві собою або що. Тепер вони — головне. 
Я відчуваю у собі цю силу — можливість, цей всесвітній потяг і…
вступаю в дуже відповідальний момент життєвої драми: «Тварю/
ка я остання чи право маю?». Звичайно, не це мав на увазі 
Ф. М. Достоєвський, укладаючи цю фразу в уста свого улюблено/
го героя, але… яка фраза! Що з нами відбувалося там, на цьому
пробному камені одного з найважливіших періодів становлення?
Що відбувається з нашими дітьми? Адже не можна ж усерйоз схе/
матизувати «за Фрейдом», нібито йде боротьба Id і Super9Egо. Та
не так усе. Розгортається драматичне полотно: мені потрібно, обо/
в’язково потрібно дізнатися, що там, за цим потягом? Який він,
що дає? І — страшно, і ще — це якось не зовсім по/людськи, вихо/
дячи з того, що я зрозумів (і привласнив) про людське. Як бути? 
І потрібно сподобатися й щоб тобі сподобалися (і знову ця запамо/
рочливо складна суперечлива єдність тваринного й людського).
Драматизм загострюється тим, що реально, насправді в цьому 
є сенс — поява нового життя; а актуально я цього сенсу не бачу, не
переживаю, дуже далекий від нього. І ще — подружки й друзі, їх/
ній досвід — справжній та вигаданий — і моє реноме в колективі,
моя дорослість, що є надзвичайно важливо… Є і ще один дуже
важливий аспект цієї драми, неусвідомлюваний і непомічуваний.
Це — стильові особливості подальшої сексуальної поведінки. Са/
ме тут вони закладаються, зберігаючись дуже часто на все життя.
Чи буде сексуальний зв’язок для мене завжди сполучений, якщо
й не з любов’ю, то принаймні з людськими почуттями — добротою,
теплотою, красою, відкритістю, відвертістю, прозорістю, повагою?
Або нічого цього, нічого від існування, а стосунки, секс — це про/
сто засіб, бездуховний і дріб’язковий, засіб самоствердитися, одер/
жати задоволення, забутися, випробувати, ризикнути, урешті,
просто затамувати на певний час настійні імпульси внутрішніх
органів. Усе складно й з екзистенційними наслідками — не лише
для мене. Інший — ось хто та людина, якій я віддаю себе або прий/
маю від неї, яка вона, як їй — так само буде й мені. І ще — як діти:
наскільки людяними будуть вони, наскільки існуватимуть — від/
будуться? Адже це залежить великою мірою від того, як і з ким во/
ни зачаті…
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Драма ця тільки зароджується тут, у періоді статевого дозрі/
вання. Вона найбільш гостра (тому що справжня, тому що — не
поза мною, а в нас, між мною та іншим) й триває впродовж усього
життя, розвиваючись і збагачуючись, переходячи в драму моїх ді/
тей та онуків…

4. Драма зрілості. Можна запитати, чи взагалі існування дорос/
лої людини є драматичним? І відповісти — так, і вельми! Адже ось
що головне: дорослий той, хто чинить, вибирає, відповідає. 
Є в цьому якась безвихідь і водночас пафос. «Я вирішую! І знаю, що
від цього залежить життя моїх близьких і любимих, моє зростан/
ня, моя ефективність, моє здоров’я. І все/таки, як не дивно, голов/
на дійова особа тут — не Я. Люди, які оточують мене, пов’язані зі
мною. Із мене більше вимагають: чи зможу розібратися в хитрому/
дрощах навколишньої дійсності й стосунках інших людей; чи змо/
жу зрозуміти, відчути свій світ? Що (хто) важливіше? Фактично,
кожен мій крок — рішення: рух до чогось від чогось; самовизна/
чення, самоефективність. Я завжди на роздоріжжі, це захоплює
та пригнічує, надихає й лякає — адже ти один… Є щось дуже хо/
роше й приємне, а ти повинен відмовлятися від нього. Ти шукаєш
компроміси, знаходиш, а вони руйнуються, ти шукаєш знову. Але
наступає момент, коли потрібно вирішувати. І ти знаєш, що від/
мовляєшся… і вже знаєш, що, урешті/решт, скінчений. Усе закін/
читься хоч так, хоч інакше — підказка, шепіт. І чи зможеш ти за/
лишитися людиною, яка відбулася? Що саме ти здійсниш?

…Це неправда, що ми, дорослі, живучи «повсякденністю», зов/
сім не бачимо життя таким чином і не розв’язуємо цих проблем.
Як про це писав відомий психотерапевт/екзистенціаліст І. Ялом,
для обдумування таких речей потрібно відволіктися від плинності
та суєти, зосередитися на вічному, заглибитися в переживання.
Це — красивий міф і хороший захисний механізм для невротиків.
Не будемо забувати Рубінштейна — «сутність розчинена в існу/
ванні, в існуючому», і це є процес становлення. Насправді ми зав/
жди, у кожній дрібниці цієї миті розв’язуємо ці «вічні» питання,
звіряємо з ними свої вчинки. Інакше не виходить. Тільки надтрав/
мований невротик тікає від них, але саме через це він помітно, яв/
но неадекватний. Ми, швидше за все, можемо коли/небудь, дуже
рідко щось зробити, «проскочивши» ці проблеми («Повз особистість»
— чудовий вислів Л. Виготського), але тоді нам «відплачується сто/
рицею». Я можу в запалі пристрасті (згубної, світлої, справедливої,
ображеної — неважливо) зробити кроки, на певний час «забувши»
про свою дорослість і відповідальність, проте насправді я пам’ятаю
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про неї, якось умовляю себе, якось пояснюю собі… Але потім обо/
в’язково настане час, коли я відповім — собі, своїй сутності, своє/
му існуванню, а значить, у якомусь розумінні, — усьому світові. 
І не треба думати, що це відбудеться, як пише Ялом, у зручному
кріслі, у тиші й спокої «під телевізор і капці». Це пройме Мене,
коли йому буде потрібно, і примусить підбити підсумки,
відповісти, вирішити. Питання полягає лише в тому, наскільки
далеко я піду при цьому, наскільки близько підійду до становлен/
ня на зразок «ненародженості» й «нездійсненого»…

Так, іноді ми не встигаємо, на жаль. Мій пацієнт, якого не зро/
зуміли й «забили» дома, притиснутий побутом, непоцінований 
і нереалізований, був насправді особистістю в повному розумінні
слова — креативною, самобутньою і, звичайно, амбіційно/образ/
ливою. Особливе становище — образа через нерозуміння, невиз/
нання, прагматизм, і… раптом людина, яка розуміє, цінує, співчу/
ває, «схоплює» справжню значущість. Узагалі, нічого ніби й не
відбулося, у життєво/побутовому розумінні, але був якийсь внут/
рішній «відхід». І сутність «гукнула», і тоді виявилося, що пот/
рібно думати й оцінювати, слід робити вибір, а вибирати, вияви/
лося, і нічого… Усе це так… цієї миті. Але яка могла бути драма!
Не можна чекати «крісла й затишку», душа справді повинна пра/
цювати завжди — тут поет має рацію.

5. Драма кінця [закінчення]. Я аналізую свій життєвий шлях,
і в цьому аналізі разом виступають мої колеги, мої друзі, близькі,
які були зі мною і продовжують тепер цей шлях без мене… І ця ос/
тання стадія стає дуже сильною соціально: біологічне вже
відійшло (або — відходить). Драма набуває соціального звучання:
відхід винятково/неповторної особистості й… наскільки болісно
полишати цей світ: «Який світоч розуму погас! Яке серце битися
перестало!» Погодьтеся, це ж про кожного з нас так потрібно сказа/
ти. Я своєю кончиною [смертю] створюю останній сплеск, який стає
драмою для інших людей. Чому? Тому що мої красиві слова, красиві
вчинки, мої оригінальні думки (вони обов’язково неповторні, адже
тільки й виключно мої), результати діяльності, моє унікально/непо/
вторне ставлення до людей і їхнє до мене — є єдиним й… зникають.
І Л. С. Виготський, говорячи про те. що становлення особистості 
є драматичним, насправді добре розумів, у чому саме полягає дра/
ма. Драма в мені, але… поза. Це соціальне, сутнісне буття, забарв/
лене людськими емоціями людей, які схиляються перед людсь/
ким похололим тілом, створює справжній портрет того індивіда,
який пішов із життя. І його життя перетворюється на драму для
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нас, оскільки ми втратили цю людину. Я знову звертаюся до слів
поета: саме він, ось цей світоч, згас. Але наш розум не згас, і сер/
це наше битися не перестало. І ми повертаємося в прогностичній
рефлексії того, що відбулося: померла інша людина, завершився
плин життя, тління, початок якого був одночасно початком іншо/
го… І я хочу ще раз підкреслити велич соціального єства для ро/
зуміння того, що драматична ситуація може відбутися тільки
тоді, коли ця особистість — що відійшла, захолола, змертвіла —
стає початком рефлексії іншого — індивідуальної, особистісної,
історичної. Вона вбирає в себе особливості життєвого буття, які
окреслені особистісним сенсом діяльності того, хто відійшов. Це
його ставлення до своїх близьких, друзів і, найголовніше, — до
своїх дітей і своїх батьків. Я саме зараз подумав, що в моєму житті
було дві людини, з якими, з пам’яттю про яких я і на смертному
одрі, мабуть, якось попрощаюся, — це мати й дід. Це люди, які
зробили з мене людину; моє становлення виявилося пов’язаним із
зусиллями цих людей, їхнє ставлення — із величчю й гідністю —
до мене; і в мені вони побачили уважну, чуйну, добру людину, яка
зароджується. І я зрозумів, що іноді інший робить для мене те, чо/
го не можна помітити, — він бачить мене в майбутньому —
якимсь, і своїм життям, своїм спілкуванням зі мною — веде мене
до мене — такого й… приводить. І я сам роблю те саме. Не з праг/
матичних міркувань (мовляв, про мене щось добре згадають), а за
самовиявленням. Як людина, я не можу чинити інакше: я наслі/
дую (не тотожно, але адекватно) зразки справедливого, чуйного,
ніжного, доброго ставлення до іншої людини, які породжують 
у нього адекватну (нетотожну) зустрічну інтенцію. Проте й не
тільки це. Я, можливо, нікому нічого не хочу говорити, нікого не
хочу вчити й виховувати, я просто живу, не ставлю актуальних
цілей наслідувати зразки поведінкових реагувань (моральних,
інтелектуальних, фізичних і трудових). І я ставлю запитання про
те, навіщо ж тоді я привласнюю ці зразки. Адже насправді я їх не
привласнюю, а на їх основі я створюю свої зразки. Цілком
імовірно, зразки близьких мені людей слугують мені не еталоном,
а певним засобом, оволодіння яким викликає в мені те людське,
що заслуговує на увагу навіть самого себе. Я ціную в собі те, що 
є для мене справді унікальним і загальним. І головне тут — став/
лення до іншого. Звідки я знаю в собі це? Є в житті момент, коли
все єство моє відкривається мені у своїй незашореності й загаль/
ності. Це момент засинання, який викликає особливі й глибокі
думки, відчуття, смисли. Чому засинання? Тому що, я впевнений,
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наймудріша людина — та, що засинає. У цей момент вона чиста,
звільнена від соціальних нашарувань свого атрибутивного
біологічного єства. Вона залишається у своїй чистій духовній суб/
станції, що схожа на немовля. Я впевнений, що природа дає нам
шанс — це «повернення» дитини з її чистотою, потенцією, нескін/
ченністю, соціальною зрілістю й зовсім особливою самотністю, —
що дуже багато може дати тому, хто уважний до себе. Час перед
сном наближає до дитини, яка звільнилася… Звільнилася, оскільки
вона ніби в польоті, вона у світі, і це для неї реальність. Можливо,
тут ми зустрічаємося зі справжньою своєю духовністю — чистотою
без соціальних нашарувань. Цей стан, на мою думку, заслуговує
на ту увагу, яку ще не виявили до неї наші психологи, фізіологи,
філософи… Це дещо, яке звільнилося на мить, суто астральне, мо/
ральне, духовне, не, повторюю, від соціальних нашарувань і біо/
логічних потенцій.

Так само й сновидіння — це не факт нездійснених бажань, а факт
звільненої духовно/чуттєвої інтенції людини.

…Проблема існування має інший ракурс і набуває неочікувано
нового забарвлення, якщо виходити з генетичного розуміння фун/
даментального факту співвідношення біологічного і соціального 
у функціюванні психічного ядра особистості. Хочу межево чітко 
і ясно пояснити, у чому тут сутність питання.

Вона полягає в тому, що ми дійшли висновку, який є парадок/
сальним і неочікуваним, але однозначним (нехай «Хомам невіру/
ючим» здається, що він не заслуговує на увагу).

Мова йде про відкриття абсолютно унікального факту того, що
справжнє ядро особистості являє собою генетично вихідне супе/
речливе відношення, ім’я якому — нужда. І коли ми говоримо про
це і порівнюємо дане положення з різними іншими висловлюван/
нями, мені видається потрібним звернутися до Біблії, як до вічно/
го знання, що має величезну цінність. Саме генетично вихідне від/
ношення, що конституює особистість, має назву «нужда». І коли
ми беремо Євангеліє від Матвія, ми говоримо — кинджальне про/
низання нашого єства є суть, є нужда в тому, щоб від нього звіль/
нитися.

Я вважаю за свій обов’язок сказати, що на величезному масиві те/
оретичних і емпіричних даних нам довелося виокремити абсолютно
вражаючу одиницю особистості — це співвідношення біологічного 
і соціального, яке виявляється нуждою. Я сказав би й не так: гене/
тично вихідне відношення, що конституює особистість, є нужда.
Нужда як певна дихотомічна пара співвідношення біологічного 
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і соціального конституює особистість тоді, коли вона зароджуєть/
ся і коли розвивається, і розвинену, і, в кінцевому рахунку, згаса/
ючу особистість. Це перший фундаментальний факт. Другий
факт: коли ми говоримо, що особистість — це згусток, це, взагалі/
то, ніби продукт суспільних відносин, то що ж ми маємо на увазі?
Я, в даному разі, маю на увазі те, що, вплетений в біологічний, ор/
ганізмічний рівень соціум, оточення призводить до того, що
індивід у процесі розвитку сам для себе конституює факт наяв/
ності біосоціального свого єства.

У чому ж полягає це конституювання? Виявляється, соціаль/
не, що є фундаментальним, неповторним, абсолютно приголом/
шуючим моментом життя людини, переростає в процес становлен/
ня індивіда особистістю. Чому? Особистістю індивід стає завдяки
тому, що «в ньому» насправді фундаментальні морфологічні
структури, які в своєму сполученні утворюють біологічну, морфо/
логічно оформлену структуру. Вплив зовнішнього середовища,
оточення і співвідношення цього (соціального) і наявного біоло/
гічного створює зовсім інший параметр, який, виникаючи у люди/
ни як індивіда, перетворює її на особистість. Чому «особистість»?
Тому що в нас є момент величного індивідуального буття і того аб/
солютно унікального, що являє собою соціальне колективне.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир.— СПб.: Питер,
2003.— 508 с.

2. Рубинштейн С. Л. Мысли о психологии // Учен. записки ЛГПИ 
им. А. И. Герцена.— Л., 1940.— Т. 14.— С. 5–13.

3. Юнг К.9Г. Душа и мир.— Порт/Рояль/Совершенство.— Киев/Москва,
1997.— 387 с.

Ключевые слова: нужда, саморефлексия, драматичность человечес9
кого существования.

Key words: need, self9reflectiveness, intensity of human existence.

16

Розділ І Теоретико�методологічні засади


