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«Стався до всіх з добром і повагою, навіть до тих, хто з тобою грубий.
Не тому, що вони гідні люди, а тому, що ти - гідна людина.» Конфуцій

ПОШУК СЕБЕ В СОБІ
Епоха формування і розвитку первісно-общинних відносин має величезне значення в
історії людства. Вона починається з виділення людини зі світу тварин. Протягом цієї епохи
були закладені основи всього подальшого розвитку матеріальної і духовної культури
людського суспільства. У цій статті ми пропонуємо виявити фактори які формую Людину
сьогодення для майбутнього.
В різні роки дану проблему досліджували: Діоген, Аристотель, Сократ, М.Вебер,
М.Хайдегер, К.Ясперс, М.Бердяєв, С.Булгаков, П.Юркевич, Ю. Хабермас, А.Тойнбі, В.
Сухомлинський, Л. Гузар, В. Андрущенко, В. Кремень, В. Луговий, І. Зазюн, М.
Михальченко, В. Воронкова, В. Молодиченко та ін.
Питання якою має бути людина турбувало філософів з давніх часів, так Сократ казав:
«Дивно, що скульптори кам'яних статуй б'ються над тим, щоб каменю надати подобу
людини, і не думають про те, щоб самим не бути подобою каменю». [5]
В останньому інтерв’ю Блаженний Любомир Гузар на питання якою має бути людина,
відповів: «Моя мрія в житті – бути людиною, але я не є стовідсотково певний, що то значить
бути людиною, пригадую є старинна історія, уже не можу пригадати його імені, той, що
ходив із свічкою в день, сонце світить, а він із свічкою, лямпадкою ходить. - Що ти шукаєш?
– Шукаю ЛЮДИНИ. Людей на світі дуже мало. Моя так сказати мрія, навіть моя молитва
щиро Вам скажу - щоб Я був людиною, доброю нормальною людиною». Так у своїм
останнім інтерв’ю відповів Блаженніший Любомир Гузар." Моя мрія у житті – бути
людиною", – це кредо Блаженніший проніс крізь все життя. [4]
Так Блаженніший нагадав нам відому легенду, коли грецький філософ Діоген ходив
вдень по місту з ліхтарем, задивляючись в обличчя прохожих, на питання що він робить,
відповідав – «Людину шукаю».
Звичайно, ми погоджуємося, що сучасному суспільству бракує духовності. Його
замінив процес глобалізації, комп’ютеризації та айфонизації.[1] Завдяки цьому процесові
суспільство втратило своє «обличчя», на перший план стали матеріальні ресурси, а не
людські якості, такі як: доброта, чесність, любов, співчуття та інші.
Формування людини розпочинається з перших днів і продовжується до кінця її
життя.[1] Дитина - це віддзеркалення сім’ї. І те в якому соціальному середовищі вона буде
формуватися буде залежати від батьків. Тому на батьківську відповідальність покладена
доля майбутньої дитини. Чи зможе вона самостійно реалізуватись в суспільстві, мати своє
власне Я, відстоювати свою позицію, бути толерантними до оточуючих та самих себе.
Сьогодні спостерігається криза у вихованні молоді. Це проблема глобального масштабу тому
що цю роль виконують: батьки, друзі, телебачення, вчителі тощо.
Сучасне суспільство втратило цінності минулої епохи, але не у повній мірі опанувало
цінності сьогодення, прогалини заповнило телебачення, Інтернет тощо.[3]
Сучасна людини не повинна буди чиєюсь копією. В ній повинно бути гармонійно
підібрані ті якості котрі допоможуть їй бути самою собою. З своїми поглядами, цінностями,
власною думкою. Людина повинна бути вільною від усього, що в тій чи іншій мірі її
обтяжує.[2]
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