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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стосунки між поколіннями мають першорядне значення

для індивідуального і соціального розвитку і якості життя у
будь*якому віці. Похилий вік представляє позитивні цінності,
і літні люди відіграють важливу роль в економіці, сім'ї, громаді
та суспільстві в цілому. Активна роль літніх людей на вироб*
ництві, у сім'ях, громаді і суспільстві має набути подальшого
розвитку. Заохочення зв'язків та співробітництва між поколін*
нями у формі забезпечення принципу міжпоколінної солідар*
ності повинне, таким чином, бути включене у процес держав*
ного управління, що реалізується у зв'язку зі старінням насе*
лення, та сприяти розвитку суспільства для усіх вікових груп.
Усунення вікових бар'єрів і посилення згуртованості поколінь
принесе користь всьому суспільству.

ПОПЕРЕДНЄ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Поняття "соціальна держава" та "соціальна відпові*

дальність" існують у дефініційному обігу теорії державного
управління вже більше 100 років. Обговорення проблем соц*
іальної відповідальності держави свого часу було започатко*
ване І. Кантом, Х. Байєром, Б. Венером, Ю. Габермасом та ін.
Вивчення української специфіки цих проблем започаткували
В.Вінниченко і М. Драгоманов. Розвиток сучасних ідей со*
ціальної відповідальності у контексті теорії соціальної право*
вої держави здійснили В. Бакуменко, Л. Богачова, Н. Плахот*
нюк та ін. Важливий внесок у розробку специфіки та змісту
діяльності соціальних інститутів, соціальних відносин та соц*
іальної сфери суспільства зробили В. Хропанюк [2], В. Бабкин
[3], В. Сокуренко [4], О. Скрипнюк [5], І. Савченко [6], І. Яко*
вюк [7] та ін. О. Амоша та О. Новікова [8] пов'язують поняття
соціальної відповідальності держави з державним регулюван*
ням соціальних процесів, зауважуючи, що така відповідальність
повинна базуватись на визначенні та конкретизації обов'язків
держави та її інститутів щодо прийняття та виконання законів,
нормативних та правових документів, спрямованих на збере*
ження та ефективне використання людських й природних ре*
сурсів, додержання та реалізацію у повному обсязі держав*
них соціальних гарантій та державних соціальних стандартів,
а також створення умов та можливостей формування та на*
копичення людського та соціального капіталу тощо. З точки
зору автора, необхідним продовженням соціальної відпові*
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дальності як якості влади є забезпечення соціальної злагоди
засобом загальносуспільного соціального контракту у широ*
кому розумінні цього слова.

Метою даної статті є розкриття історико*політичних
коренів міжгрупової і міжпоколінної роз'єднаності постто*
талітарних суспільств як причини маргіналізації старших
поколінь унаслідок їх відчуження від участі у суспільному
процесі та спроба розширення ідеї соціального контракту
до масштабу засобу подолання такого відчуження на загаль*
носуспільному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Люди у всіх суспільствах потребують піклування. Навіть

нормальний дорослий індивід у повсякденному житті покла*
дається на результати діяльності інших людей — тих, хто
готує їжу і утримує житло; тих, хто забезпечує регулярну
охорону здоров'я; тих, хто підтримує зовнішнє середовище у
стані безпеки і сприяння звичному функціонуванню. До того
ж час від часу кожна доросла людина потрапляє у стан гос*
трої залежності від інших осіб: під час хвороби, в результаті
нещасного випадку, у процесі природного старіння тощо.

Активне незалежне доросле життя — лише тимчасова
фаза людського життя в цілому. Йому передує тривалий
період дитинства — значно триваліший, ніж у будь*якого
тваринного виду, — протягом якого задоволення основних
потреб індивіда у їжі, комфорті, захисті, а також у пізна*
вальному розвитку і соціальній інтеграції забезпечується
батьками або особами, які їх заміщують. Фаза незалежного
дорослого життя, у свою чергу, з часом неухильно еволю*
ціонує у період зростаючої залежності у міру виникнення
фізичних і когнітивних проблем, пов'язаних зі старінням.

Попри те, що люди є вкрай неоднорідними за рівнем
світоглядного осягнення, адекватністю сприйняття навко*
лишньої дійсності, повноцінністю фізичного функціонуван*
ня, суспільство зазвичай влаштовано за найбільш загальним
стандартами. Так, ми ніде не знайдемо, скажімо, таких ви*
соких сходинок, які можуть подолати тільки казкові велетні,
або не потрапимо на концерт оркестру, що грає симфонію
у частотах, які можуть почути лише вуха собаки. Однак
жодне суспільство поки що не здатне зробити дитину, інва*
ліда або літню людину повністю здатними зайняти гідне
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місце серед інших громадян на основі рівності. Як відмічав
сліпий професор права Jacobus Ten Broek, "право існувати
у цьому світі нерівномірно поширюється на пересічних гро*
мадян і тих, хто може нормально функціонувати лише за
певних умов, які роблять залежність від інших трагічним
фактом повсякденного життя даного індивіда" [1].

У суспільстві, побудованому на основі так званого егалі*
тарного патерналізму [9], особливо у тоталітарному суспіль*
стві, де міра такого патерналізму доведена до абсолюту, ви*
рішення проблеми рівності і соціальної справедливості ле*
жить у руслі перманентного вдосконалення справедливості
розподілу. Головним політичним завданням такого суспіль*
ства є забезпечення передусім рівності споживання без*
відносно до індивідуального внеску. Процес творення інди*
відуального і чужого життя тут деперсоніфікований, трак*
тується як невід'ємний і обов'язковий компонент накопичен*
ня суспільного багатства, а тому не вимагає, а часто протидіє
проявам нестандартної індивідуальної продуктивності. В та*
ких умовах лозунг "від кожного — за здібностями, кожному
— за працею" з геометричною прогресією спрацьовує у на*
прямі, зворотному до суспільно бажаного: чим менше заохо*
чується прояв здібностей, тим менше реалізується по*справ*
жньому продуктивна праця, загальним результатом чого є
зменшення суспільного багатства і розповсюдження тоталь*
ної бідності. Фактичні виробники матеріального субстрату
процесу життя прирівняні до його споживачів примусовою
схемою розподілу, підкріпленою нав'язаною ціннісною оріє*
нтацією, згідно якої поняття "жити добре" і "жити як всі" є
синонімами. В такому суспільстві становище тих, хто потре*
бує піклування, і тих, хто його надає, урівнюється механістич*
но і породжує серйозну проблему нерівності останніх, інду*
ковану їх суспільною експлуатацією.

Патерналістські принципи влаштування суспільства за схе*
мою "держава — домінант *> індивід — субординант" у сфері
загальнолюдських відносин трансформуються у своєрідну етич*
ну ієрархію, на вершині якої завжди опиняються політична то*
лерантність і консервативний потяг до стабільності — тобто
"продукти" життєвого досвіду старших поколінь. Така ієрархія
вкупі з неспроможністю суспільства забезпечити матеріальни*
ми ресурсами незалежність і самовизначення нових поколінь
робить на макрорівні фігуру Pater familia невід'ємним атрибу*
том міжгрупових, соціальних, професійних, сімейних відносин,
в яких старша генерація надто тривалий час залишається домі*
нуючою у житті молодшої. Це породжує латентні міжпоколінні
конфлікти, вибух яких стримується, з одного боку, загальністю
і неминучістю даного становища; з іншого — готовністю дер*
жави на користь суспільної гармонії повністю перебрати на себе
функцію піклувача про старше покоління, коли воно перехо*
дить у стан залежності. Цілком природно, що при руйнуванні
таким чином побудованого суспільства саме літні люди опиня*
ються його найнезахищенішою верствою.

У побудову більшості сучасних суспільств закладено мо*
дель так званого соціального контракту [10], коли саму тка*
нину життя творять дорослі, самостійні, незалежні актори на
основі паритетного суспільного договору, який забезпечує
його учасникам рівність і взаємовигідність. Апріорно учасни*
ки такого договору є відносно рівними у всіх своїх людських
потенціях. В основі етики суспільного контракту лежить в ціло*
му ціннісно приваблива у силу її концентрації на взаємопо*
вазі і взаємовідповідальності філософія Канта про вільну і рівну
особистість. Але людська гідність і її моральні підвалини в даній
філософії повністю відокремлені від біологічної природи лю*
дини як смертної істоти з комплексом потреб, які з часом не*
минуче ставлять цю істоту у певну залежність, обмежуючи її
рівність й еродуючи її гідність.

Основною вимогою і підгрунтям для політичних рішень у
побудові суспільства соціального контракту є забезпечення
його симетричності передусім по відношенню до пересічного
"творця життя". Насправді суспільство становлять індивіди з
різним ступенем асиметрії: деякі з них мають високі інтелек*
туальні здібності, але не можуть давати або отримувати лю*
бов і дружбу; деякі здатні до любові і милосердя, але не мо*
жуть оволодіти основними інтелектуальними навичками; деякі
мають певні інтелектуальні та емоційні здібності, але на рівні,
незадовільному для самостійного існування. За таких умов у
суспільстві соціального контракту виникає проблема соціаль*
ної справедливості по відношенню до людей з "несиметрични*
ми" потребами: дітей, літніх людей, інвалідів.

Зазвичай ця проблема вирішується шляхом введення в мо*
ральну доктрину соціального контракту відповідальності його
рівноправних учасників за тих, хто внаслідок своєї "нестандарт*
ності" не може рівноправно брати участь у процесі життя. Таке

рішення забезпечує матеріальний добробут залежних членів
суспільства, але породжує іншу етичну проблему — проблему
ерозії гідності тих, кого суспільство "сильних і незалежних"
визнало слабким і залежним. Стосовно літніх людей у цьому
плані існує традиційна етична індульгенція — їх забезпечення в
старості визнається суспільством як своєрідний дивіденд їх ми*
нулих інвестицій у суспільний добробут. Проте це є слабкою
втіхою для тих, хто, попри зростаючу з віком залежність у фізич*
ному існуванні, відчуває в собі потужний потенціал інтелекту,
професійної компетенції, життєвої мудрості.

Отже, основним протиріччям етики соціального контрак*
ту є те, що групи людей з нестандартними потребами беруть
участь у суспільному договорі не як рівноправні партнери, а
лише як об'єкти піклування "стандартних" учасників контрак*
ту. В той же час відмінності представників окремих груп сус*
пільства від середньостатистичного індивіда у аспекті фізич*
ної та ментальної залежності не є якимись спонтанними, тоб*
то такими, які не можуть бути передбачені, а отже усунені, в
рамках тривіальних політичних рішень. У більшості випадків
ці відмінності є іманентними властивостями людського жит*
тя, з категорії таких, як, наприклад, підвищена потреба вагі*
тної жінки в нутрієнтах у порівнянні з невагітною, або підви*
щена потреба дитини у білках порівняно з дорослою люди*
ною тощо. Періоди залежності в дитинстві і старості для кож*
ного із нас існують об'єктивно і закономірно і не можуть бути
усунені чиїмось вольовим рішенням.

ВИСНОВОК
Виходячи з наведеного, слід зазначити, що для надання

проблемі потреби піклування у стані залежності у похилому
віці належного місця у суспільному баченні справедливості,
перш за все, необхідно прирівняти цю потребу у суспільній
системі цінностей до таких базисних людських потреб, як по*
треба в їжі, притулку, роботі тощо. Розширюючи таким чи*
ном список основних людських потреб, ми додаємо до суто
речових пунктів цього списку (дохід, матеріальна забезпе*
ченість) такі, які можна охарактеризувати скоріше як потре*
би літньої людини у здібностях і потенціях для забезпечення
персонально необхідного рівня свобод, можливостей, повно*
важень та соціального базису для самоповаги. Виходячи з цієї
точки зору, благополуччя особи похилого віку слід визнача*
ти вже не тільки і не стільки кількісними характеристиками
доходу, власності, добробуту тощо. Внаслідок певних обме*
жень у таких здібностях і потенціях літні люди потребують
значно більшого піклування, що зумовлює обов'язок сусп*
ільства дбати про створення ефективної системи задоволен*
ня таких потреб. І у першу чергу тих з них, які найбільш ма*
сово маніфестуються серед населення похилого віку.
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