В. РИБАЛКА*

Досвiд генiального теоретика
Спогади про професора Б.Й. Цуканова

З Б.Й. Цукановим я познайомився 20 рокiв тому через I.Д. Беха, зараз
академiка, доктора психологiчних наук, професора. У липнi 1987 року ми
вiдпочивали у спортивно*оздоровчому таборi Одеського педагогiчного
iнституту, де ми з Iваном Дмитровичем, вiдомим вже тодi методологом
i теоретиком психологiї, щодня проводили науковi дискусiї в ходi тривалих
прогулянок берегом Чорного моря. Згодом до нас приєднався i Б.Й. Цука*
нов, тодi ще кандидат наук, доцент, i одразу звернув на себе увагу мiрку*
ваннями про… iсторiю запорозьких козакiв, про своє козацьке корiння…
У наступнi зустрiчi Борис Йосипович розповiв нам про свої останнi
науковi дослiдження, зокрема про метод визначення тау*типу людини
i про вiдкриття ним зв'язку цього показника з типом темпераменту. Його
розповiдь про це вiдкриття та його теоретичнi i практичнi наслiдки були
настiльки цiкавими i захоплюючими, що я тодi щиро назвав Б.Й. Цукано*
ва Ейнштейном сучасної психологiї. I це враження, чим далi, тим
сильнiше, зберiгалося в мене всi 20 рокiв нашого наукового спiлкування,
аж до передчасного уходу з життя вченого у груднi 2007 року. Цi роки ста*
ли для мене як для науковця справжнiм подарунком долi. Адже я нiколи,
нi до цього, нi пiсля, не спiвпрацював так тiсно зi справжнiм генiєм
людського роду, хоча менi взагалi*то щастило на зустрiчi зi здiбними, об*
дарованими, талановитими людьми. Але генiїв було небагато, i найяс*
кравiший серед них — Борис Йосипович Цуканов.
Пiсля тiєї зустрiчi в Одесi я перечитав усi наявнi статтi вченого, ово*
лодiв його методом визначення типу темпераменту через тау*тип. Вдалося
навiть створити за допомогою лiцеїстiв*програмiстiв комп'ютерний варiант
цього методу, який схвалив пiзнiше сам автор у свiй приїзд до Києва.
При глибокому ознайомленнi з теорiєю вченого виникало безлiч питань, якi
ставали предметом обговорення у безпосереднiх наукових контактах з ним.
Наше спiлкування не можна було назвати систематичним, але декiлька
разiв на рiк ми все ж таки телефонували один одному, зустрiчалися в Києвi,
обмiнювалися думками. З боку Бориса Йосиповича вони завжди мали
принциповий, глибоко науковий, чесний творчий характер.
* Автор — доктор психологiчних наук, професор, провiдний науковий спiвробiтник
вiддiлу педагогiчної психологiї i психологiї працi Iнституту педагогiчної освiти та освiти
дорослих АПН України.
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Пам'ятаю, як 1996 року, вже пiсля захисту докторської дисертацiї, Бо*
рис Йосипович, вже професор, завiдувач кафедри, директор Центру пси*
хологiї часу, звернув в ходi чергової нашої спiвбесiди увагу на моє припу*
щення про те, що кiлькiсний склад типологiчних груп має бути зако*
номiрним. I через пiвроку, проаналiзувавши свою величезну експеримен*
тальну вибiрку пiддослiдних, вiн повiдомив менi, що це дiйсно так:
у людськiй популяцiї цi групи є константними за своєю кiлькiстю
у вiдтворюваних поколiннях. Холероїдiв — 14%, сангвiноїдiв — 44%,
врiвноважених — 4%, меланхолоїдiв — 29%, а флегматоїдiв — 9%. Це має
принципове значення, оскiльки за даним явищем повинен стояти певний
генетико*популяцiйний механiзм пiдтримання константностi, фактично
ж — ним може бути геном людини... Саме до цього висновку призводить
гео*генетична теорiя темпераменту видатного вченого, якщо уважно пере*
читати його твори.
Кожна зустрiч з видатним вченим вражала новими вiдкриттями i ве*
личезним задоволенням вiд справжнього творчого наукового спiлкуван*
ня. I кожного разу я наполегливо просив Бориса Йосиповича видати свою
докторську дисертацiю у виглядi книги. I нарештi 2000 року вона вийшла
пiд назвою "Час у психiцi людини" з чудовою передмовою академiка
В.П. Зiнченка. Справжньою нагородою для мене, якою я пишаюся досi,
стала висловлена автором подяка менi й I.Д. Беху за "допомогу у реалiзацiї
задуму"... Вже незадовго до вiдходу у вiчнiсть Борис Йосипович повiдо*
мив менi, що хтось представив цiлком його книгу в Iнтернетi, вiддаючи
належне всесвiтньому значенню теорiї вченого.
Нашi науковi дискусiї з професором Б.Й. Цукановим були надзвичай*
но важливими для мене. Саме пiд впливом його евристичної i невичерп*
ної теорiї часу у психiцi iндивiду виростали i деякi нашi концептуальнi по*
гляди та практичнi розробки. Адже вони базувалися на чудовому, єдино*
му в свiтовiй психологiї об'єктивному зручному оперативному методi
визначення типу темпераменту як психофiзiологiчної основи людської
психiки, особистостi. Без цього методу бiльшiсть психологiв i дотепер не
враховують цю основу i приходять до значних помилок у розумiннi та ро*
ботi з особистiстю. Використовуючи теорiю професора Б.Й. Цуканова
в контекстi нашої тривимiрної, поетапно конкретизованої психологiчної
структури особистостi, ми виявили в ходi комплексної психодiагностики,
iнтерпретацiї масиву даних i консультування близько 4 тисяч клiєнтiв
явище патогенної психодинамiчної неконгруентностi. Це дозволило,
у свою чергу, пояснити механiзм виникнення i перебiгу так званих перева*
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жаючих психосоматичних хвороб для кожного типу темпераменту, вияв*
ляти i лiкувати їх. Саме цю iдею Гiппократа про переважаючi хвороби
реанiмував, повернув у сучасну психологiю професор Б.Й. Цуканов,
вiдкривши принципово новi можливостi для практичної психологiї.
Особливе захоплення визиває унiкальна кардiопсихотерапiя, розроб*
лена Б.Й. Цукановим. Її, до речi, пiдтримав на засiданнi своєї вченої ради
Київський iнститут кардiологiї iм. М. Стражеска. Борис Йосипович роз*
робив власне психотерапевтичне ноу*хау, яке дозволяє визначати групу
iнфарктного ризику та момент серцевого наступу i таким чином поперед*
жати схильних до iнфаркту людей (в тому числi i тих, хто про це не пiдо*
зрює), створювати для них вiдповiднi клiнiчнi умови для нормального,
безпечного для здоров'я i життя перебiгу iнфаркту. Професор познайомив
мене з деякими зi своїх клiєнтiв, з їх публiкацiями у пресi, примiром, Бро*
вер Л.Б., яким вiн врятував життя. Б.Й. Цуканов передав менi копiю своєї
статтi про те, як "Одеса може стати антиiнфарктною зоною" (1997 р.).
Проте запропонована ним програма перетворення милої його серцю Оде*
си у мiсто без летальних iнфарктiв i дотепер лежить у мунiципалiтетi...
Так сталося, що я особисто двiчi перевiрив ефективнiсть цiєї кардiопси*
хотерапiї на собi. Перший раз — ретроспективно, коли заднiм числом точно
"пiдрахував" за його методом час появи своєї першої передiнфарктної кри*
зи 1980 року, а другий раз — коли спрогнозував на його основi i пiдготував*
ся до серцевого наступу у липнi 2006 року, провiвши його як нормальний
фiзiологiчний процес. Борис Йосипович цього разу врятував менi життя —
так саме, як i сотням хворих на iнфаркт. Дякуємо Вам, дорогий докторе,
за чудовий метод! Хочу вiдмiтити, що використання цiєї доступної, дешевої
й ефективної кардiопсихотерапiї може запобiгти загибелi тисяч пацiєнтiв.
Проте я був, на жаль, свiдком декiлькох смертей вiд iнфаркту тих вчених
або їх родичiв, хто не сприйняв, знехтував унiкальною теорiєю i практикою
професора Б.Й. Цуканова, за що вони поплатилися своїм життям…
Жалкую, що менi самому не вдалося врятувати вiд лихої хвороби мо*
го дорогого вчителя. Мабуть я не змiг обґрунтовано переконати його в необ*
хiдностi своєчасно послабити те величезне iнтелектуальне, емоцiйне,
внутрiшньоособистiсне напруження, позамежову самовiддачу своїх сил,
якi вiн не жалiв в останнi роки на подальший розвиток власної теорiї, її
практичне втiлення й утвердження у життя суспiльства. Впевнений, що
саме свiдомо обраний вченим шлях самопожертвування i призвiв його
до гострої i необоротної патогенної неконгруентностi, яку не витримав
мiцний козацький органiзм...
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Не врятувала становище навiть моя вечiрня лекцiя на конференцiї в Одесi
влiтку 2002 року, коли я публiчно виклав вiдповiднi висновки на прохання
її учасникiв i обережно, опосередковано намагався проаналiзувати стан здо*
ров'я професора на прикладi декiлькох своїх неконгруентних клiєнтiв, серед
яких був випадок, подiбний до його стану. Але було вже запiзно...
Б.Й. Цуканов завжди з вдячнiстю згадував свого вчителя — професо*
ра Д.Г. Елькiна. Вiн фактично добудував ще один поверх науково*психо*
логiчної школи Д.Г. Елькiна — Б.Й. Цуканова. Дбайливо ставився вчений
до своїх учнiв, захищав своїх аспiрантiв навiть у ВАКу, виявляв любов до
колег та їх дiтей. Це стосується i моїх дiтей, яких вiн тепло прийняв
i уважно ознайомив зi своєю теорiю, коли ми двiчi вiдпочивали в Одесi.
Моя дружина i доньки, зараз вже студентки*психологи, з вдячнiстю зга*
дують бесiди з метром української психологiї, його настанови. Годi й гово*
рити, що вони володiють методом Б.Й. Цуканова з визначення типу тем*
пераменту та захопленi його теорiєю... Професор мiг щиро радiти успiхам
своїх учнiв i колег. Не забуду, як пiсля виходу 2003 року моєї книги "Ме*
тодологiчнi питання наукової психологiї" Борис Йосипович публiчно
проголосив на засiданнi створеної за його iнiцiативою i очолюваною ним
спецiалiзованої вченої ради iз захисту докторських дисертацiй в ОНУ
iм. I.I. Мечникова про появу в українськiй психологiї ще однiєї "методо*
логiчної зiрочки"...
Здавалося, що нам свiтило ще декiлька десяткiв рокiв творчого науко*
вого спiлкування... Та цього, на жаль, не сталося. Проте i прикутий в ос*
таннi роки життя до лiжка, професор залишався самим собою — фiлосо*
фом всесвiтнього масштабу, оригiнальним мислителем, справжнiм вченим
i наставником обдарованої молодi, чесним, вимогливим, мужнiм, справед*
ливим, дбайливим, спрямованим у майбутнє до останньої митi свого ди*
вовижного життя...
Коли я прощався з Борисом Йосиповичем, то мене не покидала думка,
що видатний український вчений найкраще за всiх у свiтi зрозумiв природу
часу. Своєю постаттю вiн начебто об'єднав космiчнi iдеї стародавнiх грекiв,
сучаснi концепцiї часу i простору та майбутню науку людства, подарувавши
йому новий гуманiстичний погляд на час як головний атрибут Всесвiту.
Професор Б.Й. Цуканов залишив нам унiкальний досвiд генiального
теоретика, прикладного вченого i практика, який слiд ретельно вивчати
i використовувати фiлософам, психологам, медикам, педагогам, усiм
науковцям i практикам України. Його теорiя часу пiдносить гiднiсть
української науки! Вiчна пам'ять видатному сину українського народу!
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