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ПРОБЛЕМА СВОБОДИ І СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 
Людина відрізняється від тварини не лише мовою, наявністю праці чи 

розумом. Не менш важливою є свобода вибору людини. З малечку вона засвоює 
мову, сприймає суспільні норми поведінки, просочується суспільно значущими 
цінностями, вчиться виконувати певні соціальні функції тощо. Людина зростає і 
формується у ситуації постійного вибору, проте, впродовж тривалого часу життя 
(дитинство) може не усвідомлювати цього (вибір за неї можуть робити батьки, 
обставини тощо). Усвідомлення необхідного характеру свободи вибору, на нашу 
думку, є вихідним пунктом на шляху становлення особистості.  

Свобода – одне з основних понять філософії, пов'язане з характеристикою 
людини як розумної (духовної) істоти, що підноситься над сферою природної 
необхідності в актах самовладання (панування над пристрастями і інстинктивними 
спонуканнями), морального вибору, в грі, творчості і т. ін. Свобода передбачає 
вибір, а значить передбачає відповідальність за цей вибір. Безвідповідальність же 
породжує свавілля. Відомий філософ Е. Фромм зазначав, що в сучасному 
суспільстві людина втікає від свободи. Але чому? Тому що втікаючи від вибору та 
відповідальності людина як наслідок втрачає свободу, втрачає свою особистість. 

Надважлива роль свободи в процесі становлення особистості стає очевидною 
при розгляді свободи як «свободи від» та «свободи для». «Свобода від» позначає 
прагнення людини позбутися певних обмежень, утисків, передбачає боротьбу 
людини проти пригноблювачів на шляху до «абсолютної» свободи. Зі «свободою 
від» людина знайомиться ще в дитинстві, коли вперше відчуває в собі 
бунтарський дух спрямований проти обмежень її свободи, зокрема з боку батьків. 
«Свобода від» завжди передбачає мисленевий зв'язок людини з джерелом її 
обмежень та боротьбу з ним. Зовсім інакшою є «свобода для». Людина єдина на 
землі істота, що усвідомлює свою конечність. У такому разі неабиякої цінності 
набуває для людини час її життя. Тому його не можна гаяти на неважливі речі, а 
лише на такі, що вартують самого життя. Усвідомлення цього робить людину 
відповідальною за свій вибір, вона стає особистістю. У видатного філософа, 
«українського Сократа» Г. Сковороди є концепція «сродної праці». На нашу 
думку, вона і є яскравим прикладом «свободи для». Зрештою двома основними 
сферами для реалізації «свободи для» є сім’я та суспільно-корисна праця. 

Особистість має свободу вибору, сама вирішує, якою піти дорогою чи 
прийняти «чужий» вибір як свій власний. Особистість завжди діє на основі 
усвідомлення смислу власного буття, через суспільну діяльність реалізує власні 
сенси, що надає її життю певної автономності. Особистою мірою свободи для 
кожного в такому випадку виступає відповідальність особистості перед собою та 
іншими. Відомою і слушною є теза: «Свобода однієї людини закінчується там, де 
починається свобода іншої».  
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В ЯКОМУ СВІТІ МИ ЖИВЕМО: РЕАЛЬНОМУ ЧИ ВІРТУАЛЬНОМУ? 

 
Ми живемо у світі де нам важко обійтись без комп’ютера, телефона або 

телевізора. Кожен день ми користуємось послугами інтернету, смартфона або 
іншим комунікаційним приладом. Ми стаємо заручниками віртуального світу. 
Віртуальність – вигаданий, уявний об'єкт, суб'єкт, не присутній в цей час в 
реальному світі, а створений лише грою уяви людської думки за допомогою інших 
об'єктів. Реальність – те, що існує насправді. Окреслення того, що існує насправді, 
а що насправді не існує – складне онтологічне питання, а тому серед філософів 
термін реальність вживається в різних значеннях в залежності від філософського 
напрямку чи школи. 

Говорячи про спілкування в Інтернеті, варто зазначити, що воно має певні 
особливості: втрачають своє значення невербальні засоби спілкування; 
анонімність розширює можливості для самопрезентації людини, дає змогу 
створювати яке завгодно уявлення про себе. У цьому контексті можна говорити 
про «віртуальну особистість», яка в найпростішому її визначені є особистістю, яка 
«проживає» у «кіберпросторі». Тільки за останніх два роки відсоток користувачів 
Інтернету в Україні виріс більше ніж у півтора рази. Наприклад такі ігри як Dota2, 
Warkraft, CS полонили мільйони людей по всьому світу. Також швидкими 
темпами набувають популярності соцмережі.  

У XIX – XX ст. поняття «віртуальне» з'являється в різних сферах наукового 
знання та починає вживатися в опозиції: «віртуальне – реальне». У сучасному 
значенні, поняття «віртуальна реальність» вперше використав у другій половині 
минулого століття відомий діяч кіберкультури Дж. Ланьє. З появою єдиного 
інформаційного простору, у якому були інтегровані зображення, звук і рух, 
виникло інше словосполучення – «штучна реальність». Це поняття відображає 
суть взаємодії людина-комп’ютер. В життя людини вривається щось механічно-
дружнє, на перший погляд, безпечне, яке надає, можливість реалізувати себе, 
заявити про своє. Людина створює вебсайти, входить у чат-руми, форуми, 
розсилає електронні листи, створює віруси, як засіб самовираження. Ми 
спілкуємося лише по e-mail або повідомленнями, ми визначаємо настрій людини 
по тому який вона «смайлик» залишила в своєму повідомлені. 

Віртуальна реальність, здебільшого, визначається як сукупність програмно-
апаратних засобів для створення відчуття присутності у світі комп'ютерних ігор, 
мереж, систем. Все більше людей почувають себе в кіберпросторі більш 
комфортно, ніж в реальному житті. Це призводить до того що комп’ютер заміняє 
живе спілкування. Емоційно ми стаємо спустошеними та часто самотніми у 
реальному житті. У нашому житті все більше місця займають образи і події 
віртуального світу, змушуючи потіснитися реальний світ. 
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