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останшми тенденщями в дослщженнях драми й 
театру, а також театральней, перформативно!' скла- 
дово! европейсько!' культури загалом.
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Бремер Юзеф. Чи вшьною е свобода вол!? 
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Грунтовне дослщження доктора габштова- 
ного, професора, ректора Академи “1гнат1анум” 
у Краков! Юзефа Бремера продовжуе тему три- 
валих дискус1й навколо питания свободи волк 
1стор1я праць фшософ!в-попереднимв та сучасн1 
досл1дження цього питания доводять, що тема 
не тшьки не вичерпала себе, а й дос1 е вдячною 
для здшенення м1ждисципл!нарних дослщжень та 
досл!джень i3 залученням можливостей нов1тнь- 
0 1  науки. Професор Бремер слушно окреслюе 
актуальшеть таких дослщжень: “Свобода вол! е 
одтею з характеристик особистост!. Завдяки !й 
ми приймаемо самост!йн1 й добровшьш р!шення, 
зд!йснюемо Bn6ip. Свобода Boni не е чимось дру- 
горядним, щеться про природу нашого людського 
розумшня себе та шших. Свобода вол1 е основою 
нашого буття в сусшльствд самого суспшьства, 
систем пол]тики й Mopani. Без вщповщальност!, 
яка пов’язана з! свободою вол1, важко було б го
ворите про добро й зло, покарання й винагороду, 
про виправдання й вину. Прийняття добровшьних 
pinienb в1др!зняе нас вщ тварин, поведшка яких е 
шетинктивною”.

Ставлячи важливе питания про те, чи справд! 
людина вптьна у прийнятт1 р1шення та зд!йсненн1 
вибору, професор Бремер пщкреслюе факт, що й 
дош, незважаючи на два тисячол1ття рефлекеш, 
нема загально! однозначно! вщповщ на це питан
ия. Це евщчить про те, що маемо справу з одшею 
з концептуальних проблем фшософн.

У сучасних наукових дослщженнях i3 питания 
свободи вол1 беруть участь представники фор- 
мальних, гумаштарних, суспшьних, правознавчих 
i природничих наук. Окр1м м!ждисципл1нарно! на- 
уково! дискусИ на тему свободи вол!, тривають та
кож диску си у двох додаткових, взаемопов’язаних 
площинах: науковш та науково-популярнш.

Долучаючись до дискусй про свободу вол1 як 
фшософ, автор монографй обгрунтовуе значения 
фшософсько! думки у вирштенн! цього питания:

ф1лософськ1 проблеми, на в1дм1ну в1д природни
чих чи математичних, не е складними питаниями, 
ям noTpioHO було б розв’язувати експерименталь- 
ним шляхом чи здшененням емп1ричних вщкрит- 
т1в. Фшософсьи проблеми найчаст1ше дотичн! 
найважливших питань нашо! екзистенц!!, на ям 
немае однозначно! в1дпов!д1.

Важливим результатом, на думку Юзефа Бре
мера, е вщродження й актуал1защя вщомих в 
icTopii ф1лософп вчень про проблему свободи вол1 
-  компатибшзму, л1бертаризму й детерм1н1зму -  i 
погляд на них через призму сучасних досягнень 
нейрологи.

Наукова праця професора Бремера представ- 
ляе вибраш результати багатьох м!ждисципл!- 
нарних дослщжень з теми. У першому роздш 
зд1йснюеться детальна характеристика терм!н1в 
i понять, до яких звертаеться автор у подалыних 
частинах робота.

Другий роздш знайомить читача з вибраними 
вщомими з icTopi! ф1лософй поняттями свободи 
воль Автор представляе !х хронолог1чно та з ура- 
хуванням груп пропонованих ними р1шень, ям 
окреслен! як компатибгазм, л!бертаризм, детер- 
MiHi3M.

У третьему роздш1 професор Бремер зосеред- 
жуеться на сучасних фшософських i науково-тео- 
ретичних аргументах, ям  пщтримують та запере- 
чують свободу вол1.

У четвертому й п’ятому розд1лах читач мае 
можливють ознайомитися з результатами експе- 
риментальних наукових досл!Джень, представле- 
них для вщображення причиново! залежност! м1ж 
евщомими, !нтенц!йними вольовими та неевщо- 
мими, нештенцшними нейрональними процеса- 
ми, ям вщбуваються в мозку.

У шостому роздш автор коротко зупиняеть- 
ся на питаниях, ям пов’язан! з! свободою вол! з 
погляду етики, i вщпов1дае на питания, чи до
слщження психологи та нейронаук вплинули на 
розумшня свободи вол1 в карному й цившьному 
кодекс! та псих1атрй.

Детально анал1зуючи включен! в монографш 
досл!дження, автор схиляеться до компатибш- 
стичного розум!ння свободи вол!. Досл!дження 
професора Бремера спираеться на широку фшосо- 
ф1чну i наукову л!тературу з предмета, переважно 
шмецькомовну та англ!йськомовну, i е м!ждисци- 
пл!нарним дослщженням.

Найважлив!шим завданням пращ е анал1тич- 
ний погляд на сучасш Teopi! свободи вол!, що 
належать як науковцям-гуманищням, так i пред- 
ставникам природничих наук. Автор пщтверджуе, 
що ni Teopi! мають свое коршня в icTopii людсько! 
думки.

Окрйм того, Юзеф Бремер окреслюе cnoci6 
поеднання -  в межах компатибшзму -  аргумента



фшософп та нейронаук, як) стосуються свободи 
воль

Автор доводить, що вольовий учинок i вщпо- 
вщальшсть стоять у центр! лпжлгодських стосун- 
KiB, нашого особистого й морального життя, на- 
шого розумшня себе й нашоТ згоди на кнування 
закону. Усупереч поширенш у науковому csiTi 
тенденщ! надання переваги парадигм! стшкого 
детермпйзму, розумшня становища людини в дш- 
cnocTi, яка окреслюеться фшософськими, природ- 
ничими й суспшьними категор1ями, не може обш- 
тися без особистюно! “гшотези” про кнування 
свободи воль

Монограф !я професора Бремера буде корисною 
для Bcix, хто дослщжуе питания свободи воль 
щкавиться проблемами фшософп, етики, психо- 
norii, права, новтйм и вщкриттями нейронаук та 
шукае шшшв до самошзнання й саморозумшня.
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