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Іншого нейтральністю буття у М. Гайдеггера призводить, на думку французького мислителя, до
знищення святості іншої особистості й безособовості самотнього суб’єкта. І якщо у
М. Гайдеггера інтенціональність є екстатичним актом існування та спрямованості Dasein до
смерті, то у Е. Левінаса − досвід трансцендентного звернення до Іншого становить зміст
етичного й протистоїть будь-якій апріорній настанові, яка могла б цей досвід спотворити. Тому у
творчості Е. Левінаса самоідентифікація особистості та зустріч і прийняття Іншого взаємно
обумовлені, а початком особистісного існування постає відповідальність Я за Іншого.
Слід зауважити, що відповідно до поглядів Е. Левінаса, етичний досвід не зводиться до
чистого досвіду свідомості, він розгортається в горизонті мови при зустрічі з інакшістю
Іншого суб’єкта. Відстежується досить нетрадиційне розуміння інтенціональності не як
спрямованості до Іншого, а звернення обличчя-до-обличчя, до інакшості, безкінечності,
таємничості, нетотожного мені Іншого та вимог обмеженості і спонтанності свободи.
Акценти ставляться не так на взаємності суб’єктів, як на «асиметричності інтерсуб’єктивного
простору», у якому домінує Інший. Смисл надходить від Іншого через мову, у якій
закріплюються сліди чужого минулого та у вираженні лику моральнісно беззахисного погляду
страждаючого суб’єкта, котрий закликає до моральної заповіді співстраждання і доброти. Інший
порушує звичний порядок існування, звертаючись до нас словом, закликом, що потребує уваги
та відповіді, поглядом, «явленістю обличчя» і спонукає до відповідальності не тільки за себе, але
й за нього. Тому джерелом етики у такому своєрідному філософському дискурсі Е. Левінаса
постає не буття, не розум, не свобода, не онтологічна співприсутність, а трансцендуюча
спрямованість до безкінечності смислової таємничості Іншого. Тут статусу головної етичної
настанови набуває мова та обличчя Іншого суб’єкта.
Таким чином, інтерпретація комунікативної толерантності в інтерсуб’єктивному просторі
неминуче актуалізує проблему зустрічі Я з буттям іншої людини. Як бачимо,
феноменологічний підхід, акцентуючи увагу на проблемі «Іншого Я», з окресленістю
складності суб’єкт-суб’єктної взаємодії та способу діалогічно-комунікативного виміру
вирішення проблеми, приділив значну увагу пошуку того загального, що поєднує, або
зближує різноманітне в плюральному світі. А протиставлення феноменологічноекзистенціалістському індивідуалізму з притаманним йому знеособлено-замкненим способом
існування цілісного Я, збагаченого досвідом міжособистісного спілкування, уможливлює
конституювання комунікативної толерантності в інтенціональній спрямованості Я до Іншого,
де вихідним пунктом взаєморозуміння з Іншим постає «доброзичливість» (А. Тименецька),
любов (М. Шелер), обличчя Іншого (Е. Левінас) у просторі подієвого здійснення особистості
та реалізації вищої царини цінностей.
Література
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ВЗАЄМОДІЇ ОСОБИСТОСТІ
З ІНФОРМАЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
За останні десятиріччя, а якщо порівнювати з динамічними показниками розвитку
суспільного філогенезу, то майже щоденно відбувається оновлення інформаційного
середовища. Постійно відбуваються відкриття у різних наукових галузях, як глобального
(історичного) значення так і локального, прикладного «повторного відкриття» уже відомих
істин. Доступність інформації та можливість оперування : використання для вирішення
різного роду виробничих, життєвих, громадських завдань, зумовили не лише покращення
якості життя людини, а й зміцнювали інтегративні зв’язки між різними інформаційними
блоками, об’єднуючи її, таким чином, у цілісну систему. Культурний та фізичний потенціал
активності людини змушував об’єднуватися у межах окремо взятої ситуації знання з
«фізики», «хімії», «соціології»; аналізуючи проблему – брати до уваги різні підходи і бачення,
факти і міфи, наукове та побутове. Кожне нове завдання, яке необхідно було вирішувати людині,
зумовлювало утворення складної системи тимчасових зв’язків між різними інформаційними
модулями, що у подальшому, для полегшення вирішення типових завдань, ініціювало утворення
окремих галузей на межі різних наук (Б. Кедров) [1]. Важливим є те, що людська, інколи
безглузда та контрпродуктивна ініціація зв’язків між різними інформаційними блоками,
перетворила інформаційне середовище у цілісну систему. Зміни та відкриття у одній галузі
неодмінно впливали на інші, змушували «уточнювати», «дописувати», а інколи повністю
«переписувати» вже усталені знання та уявлення про світ та його будову.
Інформація є важливим та чи не основним ресурсом вирішення життєвих завдань. У
процесі соціального онтогенезу першочергове завданням, яке необхідно вирішити для
забезпечення успішного розвитку – налагодити зв’язки з інформаційними середовище, яке у
процесі взаємодії з ним, забезпечує суб’єкта соціального розвитку необхідними знаннями. На
кожному з етапів вікового розвитку у якості основного медіа ресурсу можуть виступати :
найближче контактне оточення, соціальні мережі, телебачення, друковані видання. По мірі
розвитку людини відбувається ускладнення зв’язків з медіасередовищем середовищем, яке
дає можливість отримувати знання з різних джерел, та орієнтуватися на ті з них, які
сформували у її користувача довіру як до її змісту так і до ключових комунікаторів, які
здійснюють інформаційну діяльність. Для людини однаково важливими є як
інформаційний зміст, який транслює медіа мережа так і те, хто її транслює (М. Полані)
[4]. З психологічної точки зору, будь-яка інформація має обличчя, і залежно від того, хто її
поширює буде відбуватися наступний процес її сприйняття : від абсолютного заперечення до
повного, беззаперечного прийняття.
Довіра до інформації є одним з основних психологічних атрибутів, яка може накладати
суб’єктивне забарвлення на інші її властивості : цінність, об’єктивність, доступність,
новизну, актуальність тощо. Психологічна інтермодальність зв’язків суб’єкта соціальних
відносин з медіасередовищем забезпечує сприйняття інформації з різних джерел, які мають
різний ступінь довіри, проте забезпечують постійний звязок з соціальним середовищем та
допомагають оперативно реагувати на зміни у ньому [2]. Як правило, прийняття людиною
рішення у будь-якій ситуації відповідно до отриманої інформації відбувається на основі
узагальнення її змісту з різних медіа-ресурсів. Таким чином зменшуються пряма залежність
від одного (як правило, найбільш доступного, наприклад – телебачення, соціальні мережі)
засобу інформації та можливість комунікатора маніпуляції її споживачем.
Вихідні положення нашої роботи базуються на уявленні про існування базової залежності
особистості від інформаційного середовища, яка формується у процесі соціального
філогенезу. Інформація як предмет дослідження технічних, соціальних, природничих наук
завжди лежала в сонові розвитку будь якої системи, на початкових етапах еволюції живої
матерії саме здатність зберігати та відтворювати інформацію у вигляді програми розвитку
забезпечили виживання виду [3]. Взаємне співіснування спільноти неможливе без обміну
думками, ідеями, суб’єктивними враженнями, фактами та гіпотезами, саме тому ключовою
ознакою соціалізації особистості є формування потреб брати та віддавати інформацію, що
забезпечуються на психологічному рівні процесами спілкування, мислення, відчуття
(перцепції). Потреба у інформаційній взаємодії з іншими членами соціального утворення
іноді перевершує нагальні, об’єктивні потреби людини. У таких випадках зміст інформації
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нівелюється а на перший план виступає сам процес споживання чи передачі інформації (на
побутовому рівні це виглядає як «розмова ні про що»).
У процесі соціального розвитку суб’єкт соціальних відносин, так чи інакше, змушений
інтегруватися у інформаційне медіасередовище та орієнтуватися на ключові джерела передачі
інформації, у процесі чого особистісна довіра чи не довіра до них лише впливають на якість
життя суб’єкта, проте не зменшують ваги у процесі регуляції активності, вираження
громадського ставлення, формування світоглядних диспозицій тощо.
Психосоціальна природа особистості зумовила створення потужної медіа-мережі, яка
могла з найменшими втратами початкового змісту передавати суспільно важливу інформацію
великій кількості людей. Утворення медіапростору ініціюється необхідністю одного суб’єкта
передавати інформацію іншому. Необхідність «не «брати» інформацію», а «віддавати»
спонукали суспільство створювати спеціальні соціальні інституції – засоби масової
інформації. Розвиток суспільних відносин зумовлював необхідність існування не просто
«джерела» інформації, яке б за необхідності міг використати кожен із членів соціальної
групи, а утворення спеціального соціального інституту, який точно і швидко розповсюдить
інформацію серед усіх членів групи. Ускладнення соціальних зв’язків зумовлює необхідність
виникнення засобів масової інформації. Ключова мета роботи ЗМІ – поширення (інколи,
агресивне нав’язування) моделей сприймання об’єктивної істини. Залежно від того «через
яку призму сприймає людина навколишній світ – таку реконструкцію картини світу вона
прийматиме за основу», проте, у будь-якому випадку у процесі сприйняття зовнішньої
об’єктивної реальності через телеекрани, пресу, соціальні мережі «інформаційна призма»
(яка пройшла ідеологічну, редакційну політику) спотворює дійсність, залежно від кінцевої
мети інформаційної діяльності окремо взятого ЗМІ. «Всю свою історію суспільство має
інститути, які утримують в головах її членів ту чи іншу картину світу. Це може бути релігія,
ідеологія чи журналістика… Але кожен раз додатково до своїх головних функцій об’єкту
впливу передається та чи інша матриця чи інтерпретація» [5, с. 7] (Г. Почепцов). В умовах
культурного, політичного, релігійного плюралізму дозволяється поширення декількох
альтернативних моделей сприймання, а тому одні й ті ж факти мають різне, інколи
антагоністичне пояснення. Проте сам факт існування протиріччя та критики у засобах
масової інформації свідчить про демократизацію суспільства (забезпечення реалізації
громадянських прав) та його цивілізаційний поступ.
Зацікавленість науковців різних науково-дослідних парадигм інформаційними процесами
у суспільстві пов’язане здебільшого з усвідомленням прогресивною частиною людства
небезпеки, яка може виникнути у разі використання інформації з метою заподіяння шкоди
(В. Ліпкан, Л. Найдьонова, Г. Почепцов, В. Толубко). Семантичний ряд найбільш вживаних
слів, які транслюються з телеекранів та шпальт газет поповнюються виразами :
«дезінформація», «зомбування», «інформаційна війна» тощо. Цивілізований світ, який
намагається у першу чергу стандартизувати та нормувати соціально-віковий розвиток, одним
з основних завдань закладів освіти та первинних осередків соціалізації вважає саме
забезпечення формування навиків споживання інформаційної продукції. У середині XX ст. у
психології та педагогіці Європейських країн з’являється новий напрямок прикладної та
наукової діяльності – «медіа-освіта» (media-education). Її основні функції були пов’язані із
розвитком у школярів та студентів критичності мислення у процесі сприйняття
інформаційної продукції. У більшості країн Європейського союзу основи медіаосвіти
включені у програму навчальних дисциплін загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних
закладів. Поступово медіаосвіта починає з’являтися у країнах СРСР та інших соціалістичних
республіках Східної Європи (О. Федоров) [6]. З метою протидії «західної пропаганди»
капіталізму створюється спеціальна система медіа-культурних об’єднань, до якої входять
представники творчої інтелігенції, науковці та видатні громадські діячі.
Інформаційна безпека суспільства забезпечується за рахунок штучного дистанціювання
споживачів інформації від «шкідливих моделей сприймання» інформації та створення
соціально-корисних, які дозволяють будь-яку нову інформацію сприймати та оцінювати
відповідно до шаблону. Таким чином ЗМІ поширюють не стільки інформацію, яку суб’єкт
може отримувати і з інших «неконтрольованих» джерел (у результаті безпосереднього
сприйняття, з соціальних мереж), скільки загальноприйнятне ставлення до типових явищ
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через оцінку їх пікових (найбільш яскравих) проявів. Наприклад, поширення закордонними
ЗМІ інформації про причетність «Правого сектору» до військового перевороту в Україні у
лютому 2014 року, впливає на подальше сприйняття цільовою аудиторією споживачів
інформації інших подій в Україні, пов’язаних з збройною конфронтацією, як результат
діяльності цієї ж організації.
Накопичення досвіду інформаційної діяльності формує особливий стиль взаємодії з
інформаційним середовищем, який враховує специфіку соціально-рольової поведінки
особистості («межі публічності – інтимності» у інформаційних відносинах), особливості
трудової діяльності : швидкість оновлення знань у галузі, зміна умов трудової діяльності,
психофізіологічні властивості особистості (інтровертність-екстравертність). Стиль
інформаційної діяльності містить в собі усталені способи та алгоритми розв’язання життєвих
завдань, які потребують пошуку знань : «довіра-недовіра» до окремих медіа-засобів,
культурних та ідеологічних утворень (наприклад, до християнства, як способу пояснення
явищ об’єктивної дійсності), перевірки достовірності інформації та включення її в
індивідуальний життєвий контекст : наскільки отриманні знання є дійсно важливими та
актуальними для особистості.
Інформація, яку використовує людини для вирішення різного спектру завдань, може
стосуватися різних сфер особистісної активності. Особистість яка має розвинену систему
соціальної (гендерної, релігійної, політичної, професійної) та особистісної ідентичності
задовольняє пізнавальні потреби та вирішує завдання різного роду складності, які пов’язані з
актуальними вже сформованими потребами особистості.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ : СУЧАСНІ КОНТРАВЕРЗИ РОЗУМІННЯ
Термін толернтність в сучасному розумінні передбачає, насамперед, суперечливе
трактування цього поняття. Якщо, наприклад, в епоху Середньовіччя, під толерантністю
розумілася загальна ідея рівності (мається на увазі рівність усіх перед Богом), що
передбачало на меті терпиме, всепрощаюче ставлення не просто до кожної людини, а й
терпиме ставлення до її поведінки (в тому числі й негативної), виправдання її дій, через
незнання. Така «толернтність» висловлюється через загальновідому молитву-звернення
Ісуса Христа : «Господи, прости їм їхні гріхи, бо не відають, що роблять». Тобто, таким
чином, християнство намагається знайти пояснення негативним вчинкам через незнання або
нерозуміння як потрібно правильно чинити. Ця ідея виправдання зла на землі звучала і з вуст
античних філософів, як приклад – її ми зустрічаємо і у Сократа. Разом з тим, у християнстві
очевидним є інший парадокс толерантності, такий як невизнання жодної іншої релігії, хоча
як релігійний напрямок воно було далеко не першим, і багато ідей почерпнуло з тих релігій,
які активно, майже агресивно критикує та забороняє.
Згодом розуміння поняття толерантності еволюціонувало і на сучасному етапі розвитку
нашого суспільства ми зустрічаємо нескінченну кількість трансформацій цього терміну та
використання і застосування його у багатоманітних значеннях та різних галузях наук.
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