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Джерела і рушійні сили у розвитку матеріальної 
культури людства 
Відомий афористичний вислів – «праця зробила людину». Так, якщо мати на 

увазі вплив праці на розвиток людини. Але хто або що примусило людину 
працювати? Людині не пощастило із предками. Мавпи – найбільш байдикуваті з 
усіх тварин. Мешкаючи на безпечній висоті дерев, які усипані плодами, вони не 
залежать від тривалої праці щодо добування хліба насущного. Легко наїдаючись 
дарами природи, вони шукають задоволення: зробити іншим капость, зайнятися 
любов’ю… Злізши з дерева і узявши у руки камінь чи ціпок – перші знаряддя 
праці – мавпи пішли не властивим для них шляхом… 

Так що ж примусило їх так поводитися? Від мавп відповіді чекати марно, так 
само, як і від речей зі стародавніх часів. Тому нічого не залишається, як припустити – 
виною цьому були невідомі потреби й інтереси. Потреби, інтереси і допитливість 
людей – головні джерела і рушійні сили науково-технологічного процесу. Може й 
дещо цинічно, але досить вірно висловився щодо цього один із героїв К. Чапека у 
п’єсі «Рур»: «…хід історії визначають не великі ідеали, а дрібні проблеми усіх 
порядних, помірно хижацьких, егоїстичних людців. Тобто усіх взагалі…» 

Потреби й інтереси виникають із життя – матеріального і духовного. Основні 
потреби відомі: матеріальне забезпечення життя і життєдіяльності, забезпечення 
безпеки суспільства й окремої людини, задоволення допитливості людини і 
суспільства… 

З розвитком людського суспільства виникають нові і нові потреби. Вони 
задовольняються новими і новітніми технологічними винаходами, речами, 
виготовленими на цих засадах. 

Очевидно, існує об’єктивний закон, який може мати формулу: будь-яка 
суспільно визначена потреба є необхідним і достатнім джерелом виникнення і 
застосування технологічного винаходу для створення матеріального блага з 
метою задоволення цієї потреби. 

Коментуючи цю формулу, треба з’ясувати дві обставини.  
Перша – потреби й інтереси суспільства у найбільш концентрованій сутності 

виявляються в думках і поглядах окремих людей. Саме вони усвідомлюють 
проблему і висловлюють її з формульною чіткістю і ясністю.  

Друга – суспільно визначені потреби технологічно забезпечують, розв’язують 
теж окремі люди – вчені, винахідники, технологи. З просуванням суспільства уперед 
над розв’язанням науково-технічних проблем працюють колективи фахівців. Але це 
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не суперечить другому зауваженню, бо обов’язково у цих колективах є, так би 
мовити, генератор ідеї, під впливом якого йде праця колективу. 

Тут переплітаються загальне й індивідуальне. Протягом всієї історії розвитку 
матеріальної культури епохальні й утилітарні відкриття і технологічні винаходи 
робили окремі люди, талановиті і працьовиті. Але задовольняли вони суспільно 
визначені потреби й інтереси. 

Наприклад, виникла у Давньому Китаї проблема повеней, і в 2283 р. до н.е. 
з’являється гідротехнік Юй, який за вісім років привів водне господарство у 
зразковий стан. До речі, за його заслуги народ обрав Юя імператором. 

Виникла проблема у громадськості Візантії виразити почуття вищості над 
Римом, і знаходяться Анфімій та Ісідор, які в 532-537 рр. у Константинополі 
споруджують неперевершений храм Софії. Купол діаметром 31,4 м залишався 
найбільшим у світі аж до 1936 року. 

Таких прикладів можна навести безліч. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


