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Дьюї Дж. СВОБОДА І КУЛЬТУРА2 

ПРОБЛЕМА СВОБОДИ 

Дьюї Джон (1859—1952) — американський філософ, визначний представник 
прагматизму. Вважав, що філософія виникає не із здивування, як думали іще у давнину, а з 
проблем та потрясінь суспільства. Мета філософії — аналіз проблемних ситуацій, вивчення 
та удосконалення суспільного досвіду. За Дьюї, поняття, ідеї, теорії не мають якихось 
стійких субстанційних засад та об'єктивного змісту. Вони є лише більш чи менш 
ефективним інструментом розв'язання суспільних проблем. Звідси походить поширена назва 
концепції Дж. Дьюї — «інструменталізм». 

Основні твори: «Психологія і педагогіка мислення», «Досвід і природа», «Як ми 
мислимо», «Перебудова в філософії», «Свобода і культура». 

Що таке свобода і чому так високо вона цінується? Чи притаманне прагнення свободи 
природі людини, чи вона є результат особливих умов? Поривання до свободи — заради неї 
самої чи як до засобу досягнення інших цінностей? Чи володіння свободою вимагає якихось 
обов'язків? І чи настільки обтяжливі ці зобов'язання, що людська маса охоче відмовляється 
від свободи заради більш легкого життя? (...) 

1 А. Бен — один із авторів асоціативного принципу в психології.— Прим, упоряд. 
2 Фрагменти розділу однойменної книги Дж. Дьюї упорядкували Г. І. Волинка і М. Е. 

Волинка. Переклад фрагментів здійснено за виданням: Dеweу Johu. Freedom and culture. 
London, Overseas publications interchange. LTD., 1968. Р. 23—42.— Прим, упоряд. 
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Чи була коли-небудь любов до свободи чимось більшим, ніж бажання звільнитись від 

якихось обмежень? І коли від них звільняються, чи згасає бажання свободи— доти, поки 
знову не з'явиться почуття нестерпності, викликане іншими обмеженнями? І ще — чи можна 
порівняти за інтенсивністю прагнення до свободи з прагненням до рівності з іншими, 
особливо з тими, які стояли більш високо? (...) 

Сучасний стан справ у світі ставить подібні питання перед громадянами всіх 
демократичних країн. З особливою силою вони ставляться перед нами в країні, де 
демократичні установи зв'язані з відомою традицією, «ідеологія» якої класично виражена в 
Декларації Незалежності. Ця традиція вчить нас, що досягнення свободи — мета політичної 
історії, що самоврядування — природжене право вільних людей, яке, коли його досягають, 
цінується вище всього іншого. І все ж, поглянувши на світ, ми побачимо, що в багатьох 
країнах демократичні установи руйнувались не стільки силою, скільки люди самі охоче — і, 
видно, з захопленням — від них відмовлялись. Ми можемо з цього зробити висновок, що 
зазначені установи лише називались «вільними», насправді ж такими ніколи не були. Або ж 
ми можемо втішатися думкою, що незвичайні обставини — крах національних сподівань і 
національне приниження — призводили до того, що люди готові були вітати перший-ліпший 
уряд, якщо він обіцяв відновити почуття власної національної гідності. Та умови у нашій 
країні, так само, як і занепад демократії в інших країнах, спонукають нас ставити питання 
про шляхи та долі вільних суспільств і навіть нашого власного суспільства. 

Можливо, були часи, коли такі питання частково чи загалом вважались питаннями 
політичними. Тепер ми навчились дивитись на ці речі дещо по-іншому. Адже ми знаємо, що 
значна частина причин відзначених явищ криється у факті залежності політики від інших 
сил—перш за все від економіки. Має значення при цьому і проблема складу людської натури, 
бо природжена любов людини до свободи вважається частиною нашої традиції. Хіба ж 
загальноприйнята психологія демократії — міф? Стара доктрина про природу людини також 
була пов'язана з етичними поглядами, за якими політична демократія в моральне право і 
закони, на яких вона ґрунтується, суть основні моральні закони, котрим повинна підкорятись 
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будь-яка суспільна організація. Коли люди перестануть вірити в природні права і 

натуральні закони, як в основи вільного уряду,— чи знайдеться для нього якась інша 
моральна основа? Бо хоч і нерозумно думати, що американські колонії вели збройну 
боротьбу за незалежність, виходячи з теорій психології та моралі, і що на засадах цих теорій 
вони свідомо засновували свій уряд. проте демократична традиція — назвіть її мрією чи 
проникливістю — була так тісно пов'язана з поглядами на людську природу та моральні цілі, 
котрим повинні служити політичні установи, що розрив цих зв'язків викликає найглибші 
потрясіння. Чи є їм заміна? Щось таке, що б давало підтримку, яку колись забезпечували ці 
зв'язки? 

Проблеми, що постають я цими питаннями, фактори, які надають цим питанням 
Надзвичайної нагальності, виходять за межі специфічних переконань, які сформували 
первісні психологічні та моральні основи демократії. Після завершення політичної кар'єри 
Томас Джефферсон, на схилі віку, вів дружне філософське листування з Джоном Адамсом. В 
одному з листів Джефферсон охарактеризував тогочасні американські обставини і З надією 
відгукнувся про їх майбутнє: «прогрес лібералізму викликає добрі сподівання, що розум 
людини з часом повернеться до свободи, якою він насолоджувався дві тисячі років тому. 
Наша країна, давши світу приклад фізичного звільнення, в боргу перед ним стосовно 
звільнення морального, бо моральна свобода у нас існує лише номінально. На практиці, 
засилля суспільної думки цілком пригнічує ту свободу, яка в теорії стверджується законами». 
Стан, що склався від тих часів, може призвести до повної перестановки ідей, 
сформульованих Джефферсоном, і до питання,— чи можна зберегти політичну свободу без 
тієї свободи культури, яка, за його сподіваннями, є кінцевим результатом політичного 
звільнення. Годі вже сподіватися, що, отримавши політичну свободу як щось вкрай 
необхідне,— все інше додається до неї і до нас. Тепер ми знаємо, що стосунки між людьми 
поза політичними установами — в промисловості, у галузі засобів комунікації, в науці, в 
мистецтві, в релігії — впливають на повсякденне спілкування, а через нього на погляди та 
звички, які втілюються в уряді та в законодавчих нормах. Якщо є правда у тому, нібито 
політичні і правові явища, відгукуючись на все це, формують інші феномени, 
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то ще більше правди у тому, що політичні установи с наслідком, а не причиною. 
Розуміння цього визначає тему нашої дискусії. Цей комплекс умов ускладнює засади, 

на яких спілкуються і співіснують люди і які підсумовуються словом культура. Проблема у 
тому, щоб встановити — культура якого різновиду настільки вільна сама в собі, що 
започатковує і породжує політичну свободу як свого супутника і послідовника. А що сказати 
про стан науки та пізнання; про мистецтва витончені та прикладні; про дружбу та сімейне 
життя; про комерцію та фінанси; про стосунки та нахили, які склалися в результаті 
щоденних, заснованих на компромісі, відносин? Яким би не був первісний склад природи 
людини, її оперативні дії та вчинки, ті, що відгукуються на установлення та правила, але які 
в остаточному підсумку є умовами цих установлень та правил,— зазначені сфери діяльності, 
обумовлюються цілою низкою професій, інтересів, умінь та переконань. Л. це загалом і 
складає дану культуру... Тепер ми змушені визнати, що для формування наявної культури 
потрібні позитивні умови. Звільнення від гніту та репресій, які існували раніше, означає 
лише необхідну перехідну стадію. Але перехідні стадії є лише мостами до чогось іншого... 

Ранні республіканці були змушені ще в ті часи зазначити, що загальні умови, які 
входять у поняття культури, багато в чому пов'язуються з політичними установленнями... 
Переконливими є (також) докази того, що економічні фактори не можуть не бути частиною 
культури, яка визначає фактичний напрямок політичних заходів і норм, незважаючи на будь-
які запевнення людей стосовно їх особистих переконань... Знання природи, тобто природничі 
науки, є аспект культури, від якого безпосередньо залежить промисловість і торгівля, 
виробництво та розподіл товарів, регулювання в галузі обслуговування... Навіть після того, 
як визнали вплив промисловості та природничих наук, ми все ще схильні відмовитись від 
думки, що література, музика, живопис, театр, архітектура мають якісь зв'язки з засадами 
демократії. Події в тоталітарних країнах змушують нас переглянути цю думку. Справа в 
тому, що, незважаючи на сили, які спонукають митця до творчості, твори мистецтва, 
з'являючись у світі, стають могутніми засобами спілкування, зачіпають емоції і формують 
думки. Ми починаємо розуміти, що почуття та уява більш дійові засоби формування 
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емоцій і поглядів, ніж факти та теоретичні доводи... Нарешті, моральний фактор є 

невід'ємною частиною комплексу соціальних сил, що зветься культурою. Незалежно від того, 
поділяємо чи не поділяємо ми погляд, ва яким стверджується неможливість обґрунтування 
моральних переконань та оцінок, незаперечним є той факт, що люди цінують одні речі більше 
інших. Люди борються за ті цінності, які є для них дійсно дорогими... Але справа не тільки у 
цьому. Для того щоб група людей могла сформувати якесь суспільство в найбільш творчому 
розумінні слова, в наявності повинна бути спільність цінностей. Без цього будь-яка суспільна 
група, клас, народ, нація піддаються молекулярному розпаду, маючи лише механічні 
контакти з іншими... Ідея неможливості інтелектуального упорядкування понять та суджень в 
царині цінностей поділяється рядом вчених, осліплених досягненнями фізико-математичних 
наук. Все це підказує нам, що « принаймні ще один фактор в культурі, вартий деякої уваги, а 
саме: наявність шкіл соціальної філософії з ідеологіями, що змагаються. 

В будь якій сучасній — соціальній і політичній —філософії ми знайдемо певний погляд 
на сутність людської природи: самої по собі та у її відношенні до природи фізичної. 
Справедливе для цього фактора — справедливе для інших, які входять до поняття культури, 
тому нема потреби їх знову перераховувати, хоча не варто і забувати про них, якщо ми 
хочемо мати уявлення про вичерпну безліч аспектів проблеми свободи. 

Питання про відношення тієї чи іншої складової частини культури до соціальних 
установ взагалі і до політичної демократії зокрема порушується нечасто. Проте питання це є 
настільки фундаментальним відносно критичного розгляду кожного з зазначених елементів, 
що та чи інша відповідь на нього визначає позицію в інших питаннях. Суть його в тому, чи є 
деякий фактор культури визначальним та настільки переважним, що саме він спричинює та 
підкорю всі інші. Деяка відповідь на нього дається в межах напряму, названого філософами 
моністичним. В сучасних умовах найбільш показовим прикладом є думка про економічні 
умови як вирішальні сили, якими контролюються стосунки людей. Показовим тут є, можливо, 
те, що даний погляд виник відносно недавно. У XVIII столітті, в період його становлення, 
пануючою течією було Просвітительство і перевага в остаточному під- 
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сумку віддавалась розуму, прогресу науки, освіті. Навіть у минулому столітті 

дотримувались погляду на пріоритет політики, який відома школа істориків сформулювала 
таким чином: «Історія — політика минулого, а політика— історія сучасного»... 

Можна розглядати сучасний наголос на економічні фактори як свого роду 
інтелектуальну відплату за майже повне їх зневажання в минулому. Сам вираз «політична 
економія» підказує, наскільки повно економічні міркування були колись підкорені 
міркуванням політичним. 

Поява тоталітарних держав не може, внаслідок одного лише факту їх тоталітарності, 
розглядатись як просто повернення до минулої теорії про перевагу фактора політичних 
установлень. Але ж у порівнянні з теоріями, які підкорили політичні сили економічним — чи 
то в марксистській формі, чи в формі британської класичної школи,— поява тоталітарних 
режимів означає повернення до ідей, більше того, до практичних заходів, які нібито 
назавжди зникли з життя сучасних держав. Причому практичні заходи за допомогою 
наукових методів контролю над промисловістю, фінансами, торгівлею були відроджені і 
поширені у такий спосіб, який показав, що колишні державні чиновники, засвоюючи методи 
«меркантильної» економіки в інтересах уряду, були у своїй справі нікчемами. 

Ідея про те, що моралі належить бути (навіть якщо це не так) верховною регулюючою 
силою в суспільних справах, не так широко розповсюджена, як раніше. Є підстави думати, 
що коли моральні фактори були такими впливовими, як це вважається, то це було викликано 
їх ототожненням зі звичаями, які фактично регулювали взаємини людей... (Звідси) виникає 
питання, чи можна подолати наслідки розпаду звичаїв, які впродовж часів об'єднували людей 
в суспільні групи, не звертаючись до створення нових загально прийнятних традицій та 
звичаїв? їх створення, відповідно до вказаного погляду, було б рівнозначне створенню нової 
етики... 

Ми згадали перелічені аспекти заради того значення, яке вони надають порушеному 
питанню...: наша точка зору повинна бути моністичною чи плюралістичною? Більше того, це 
ж саме питання постає, коли ми торкаємося кожного з перелічених факторів: економіки, 
політики, науки, мистецтва. Я поясню суть того, що сказано, посилаючись не на них, а на 
теорії, що у різні часи впливали на пояснення людської природи... Відносно недавній 
приклад 
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демонструє класична школа, взявши економічну теорію про своєкорисливість за 

основну мотивуючу силу в поведінці людини... Потім з'явився погляд, що корисливість та 
співчуття є дві складові природи людини... У даний момент з найбільшим успіхом претендує 
на ідеологічно-психологічне керівництво людською діяльністю владолюбство... Проте 
зрушення, що час від часу трапляються в теоріях, поширених заради «домінуючого мотиву» 
в людській природі, викликають питання, а чи не прийняли ці психологічні теорії наслідок за 
причину. Чи не зробили вони свої висновки про домінуючі елементи в природі людини зі 
спостереження тенденцій в сучасному суспільному житті... Показово у зв'язку з цим, що 
людська природа вважалась дуже зв'язаною з вродженою любов'ю до свободи, коли точилася 
боротьба за встановлення представницького уряду; що мотив своєкорисливості з'явився в 
умовах Англії внаслідок того поширення нових методів промислового виробництва, яке 
збільшило роль грошей; що зростання організованої філантропічної діяльності внесло в 
психологічну картину мотив співчуття; і що події наших днів дали привід вважати 
владолюбство основного рушійною силою людської діяльності. 

У всякому разі, уявлення про культуру, дане в працях антропологів, підказує висновок: 
якими б природженими не були складові елементи людської природи, вирішальний вплив на 
їх структуру чинить культура даного періоду і даної групи. Якраз це визначає лінії 
поведінки, які відрізняють діяльність будь-якої групи, сім'ї, клану, народу, секти, фракції, 
класу. Те, що стан культури визначає порядок і структуру вроджених прагнень людини, 
принаймні, також вірно, як і те, що люди здатні розробляти певну установку чи систему 
соціальних явищ для свого власного задоволення... 

Культура як складне сполучення звичаїв схильна до самозбереження. Вона може 
відтворювати себе лише шляхом здійснення певних відмітних змін у первісній чи вродженій 
структурі своїх членів. У кожної культури свій власний стиль, своя власна характерна будова 
енергій, які її складають. Внаслідок вже одного свого існування, а також завдяки свідомо 
знайденим, систематично усвідомленим методам культура увічнює себе у ході перетворення 
необробленої чи первісної людської природи тих, хто народився нерозвиненим... Деякі 
складові культури розвивають психологічні елементи, що ведуть до 
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індивідуалізації; інші стимулюють розвиток елементів, які спрямовують до 

колективізму бджолиного вулика чи мурашника. Проблема людини полягає у тому, щоб 
забезпечити розвиток кожного елемента так, щоб він служив для звільнення і повного 
розвитку іншого елемента. Співробітництво, яке у класичній французькій формулі зветься 
братством, такою ж мірою входить у поняття демократичного ідеалу, як і особиста ініціатива. 

Проблема свободи особистостей, що співробітничають, є, таким чином, проблемою, яку 
належить розглядати у контексті культури. Стан культури — стан взаємодії багатьох 
факторів, головні з яких: право і політика, промисловість і торгівля, наука і техніка, 
образотворчі мистецтва і засоби спілкування, етика або цінності, якими людина дорожить, і 
способи визначення цих цінностей і, зрештою, система загальних ідей, яку люди 
використовують для виправдання і критики основних умов життя,— соціальна філософія. 
Ми займаємось скоріше проблемою свободи, ніж її розв'язанням, бо впевнені — воно марне, 
доки проблема не поставлена у зв'язок зі складовими культури у процесі їх впливу на 
споконвічну природу людини. 
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