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ТЕМА № 1. ФІЛОСОФІЯ: ЇЇ ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ, МІСЦЕ В
КУЛЬТУРІ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.
2.
3.
4.

Вступ.
Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти.
Поняття та типи світогляду.
Предмет філософії та особливості філософського мислення.
Основні питання, методи та функції філософії.
Висновки.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Підручники
Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії К., 2001.
Гусєв В.І. Вступ до метафізики. – К., 2004.
Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник /Під ред.
І.Ф.Надольного/. - К., 1997.
Філософія. Підручник // Під ред. В.Є.Причепія /. – К., 2004.
Е.А.Подольська Філософія. Підручник. – К., 2006.
Горак Г.І., Філософія.– К., 1998.

Словники
1. Петрушенко В. Л. Тлумачний словник основних філософських
термінів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 264 с.
2. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
3. Андрущенко В. П., Андрущенко Т. В., Антонечко В. Г., Бакіров В. С.,
Балабанова Г. П.Філософський словник соціальних термінів / В.П.
Андрущенко (заг.ред.). — 3. вид., доп. — К.; Х. : Видавництво
"Р.И.Ф.", 2005. — 672с.
4. Історія філософії: Словник / Київський національний ун-т ім. Тараса
Шевченка. Філософський факультет. Кафедра історії філософії /
В.І.Ярошовець (заг.ред.). — К. : Знання України, 2005.
5. Поліщук Ніна Павлівна, Лісовий Василь Семенович.Англо-український
філософський словник / Міжнародний фонд "Відродження". — К. :
Либідь, 1996. — 272с
6. Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут
філософії ім. Г.С.Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). — К. :
Абрис, 2002. — 742с.
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7. Хамітов Н.В., Крилова С.А.Філософський словник. Людина і світ. — К.
: КНТ, 2007. — 264с. — Бібліогр.: с. 256-259.
МЕТА ЛЕКЦІЇ
Мета навчального курсу: дати уявлення про специфіку філософії як
важливої форми суспільної свідомості, яка розкриває сутність світу, буття,
їхнього взаємозв‘язку та взаємовідношення, граничні основи буття світу і
людини, створює передумови для раціонального осмислення людиною цілей
і сенсу життя; показати роль філософії в життєдіяльності суспільства і особи
як методологічної основи світогляду; ознайомити з історією філософської
думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти
формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного
аналізу складних явищ соціокультурного життя, уміння пов‘язувати
загальнофілософські проблеми з вирішенням завдань економічної теорії і
практики.
Мета лекції та завдання лекції: Дати уявлення про специфіку
філософії як важливої форми суспільної свідомості, історичного типу
світогляду; показати методологічну роль філософського знання в розумінні
онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття;
ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з
досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів
здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ
суспільного життя, уміння пов‘язувати загальнофілософські проблеми з
розв‘язанням завдань економічної теорії і практики.
ВСТУП
Система підготовки спеціалістів вищої кваліфікації включає в себе два
основні рівні: бакалаврський та магістерський. Крім цього, існує система
післявузівської підготовки у формі аспірантури та докторантури. З часом
процес уніфікації вищої освіти в Україні і пострадянському просторі внесе
певні зміни в названу систему.
Філософські курси, як правило, належать до циклу світоглядних
дисциплін загальноосвітнього характеру, які є обов‘язковими на рівні
бакалаврської підготовки економістів. Традиційно за ними також
зберігається статус дисциплін, що входять до складу кандидатського
мінімуму. Що стосується магістерської підготовки, то на цьому ступені
економічної освіти створився, так би мовити, «філософський вакуум».
Це обумовлено, з одного боку, тим, що філософи «вичерпали» свій
потенціал відповідними курсами і спецкурсами на рівні бакалаврської та
аспірантської підготовки, а з другого — в системі магістерської підготовки
було зроблено цілком виправданий ухил у бік спеціальної підготовки, який
виключає й загальноосвітню. Інакше кажучи, повною мірою не враховується
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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те, що магістерська дисертація (консультативний проект) — це види робіт
науково-дослідного (аналітичного) характеру і вже з огляду на це вони мають
відповідати критеріям науковості, мати філософсько-методологічний
компонент.
Таким чином, бакалаврському ступеню підготовки кадрів повинні
відповідати філософські курси пропедевтичного характеру, магістерському
ступеню — філософські курси праксеологічного характеру, а
аспірантському
рівню
підготовки
—
філософські
курси
загальнометодологічного характеру. При цьому треба мати на увазі, що
науково-дослідна діяльність має спиратися на різні філософські методології,
які можуть виступати і в концептуальній формі.
Вивчення філософії студентами всіх форм навчання бакалаврського
рівня підготовки здійснюється протягом одного семестру на першому курсі.
1. ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ.
Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення.
Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну
дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої
діяльності – наприклад: «філософія рекламної кампанії», «філософія
управління підприємством», «моя життєва філософія» тощо.
Таке вживання слова «філософія» хоч і не відповідає тому значенню,
яке вкладають у нього професійні філософи, має певні підстави. З
виникненням у Європі системи освіти та встановленням відповідної останній
системи наук філософія набула статусу головної (і тривалий час єдиної)
теоретичної дисципліни, без оволодіння якою вважалось неможливим
отримання вищої освіти взагалі. Тодішня філософія була всеохоплюючою
наукою, вона включала в себе інші науки та поділялась на такі розділи:
1. Раціональна філософія – логіка – наука про правильне мислення, яка
вчила керувати діями розуму.
2. Моральна філософія – наука про правильні вчинки, яка поділялась на
етику – науку про управління діями окремої людини, економіку – науку про
управління господарством, політику – науку про управління державою.
3. Натуральна філософія – наука про природу речей, що поділялась на
фізику – науку про якісну природу матеріальних речей, математику – науку
про кількісну природу матеріальних речей та метафізику – науку про
нематеріальні речі.
До XVIIІ ст. європейські університети мали тільки три факультети та
спеціальності, і для того, аби отримати диплом доктора теології, права або
медицини, потрібно було спочатку отримати диплом доктора філософії. З
того часу кількість спеціальностей, які отримують випускники вищих
навчальних закладів, значно зросла. Від філософії відокремились ряд наук,
проте чільне місце в системі теоретичної підготовки у вищій, особливо
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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університетській, освіті, зберігається за філософією. Сьогодні філософія, як
навчальна дисципліна, покликана прищепити студенту вузу:
1) здатність до проблематизації та аргументації – уміння ставити
питання, розглядати парадокси, альтернативи, протиріччя;
2) здатність давати визначення – переходити від семантичного до
концептуального аналізу понять;
3) здатність формулювати, впорядковувати, послідовно аналізувати
свої думки.
Виконання філософією цих завдань випливає з методологічної функції
філософії, яка полягає в тому, що вона не дає готових відповідей на питання,
які постають перед людино або окремими науками, а дає зразки форм,
способів, прийомів мислення, тобто змогу самостійно розв‘язати ці питання.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Виходячи зі значення, яке має філософія у життя та діяльності людини,
поряд з методологічною можна виділити такі найважливіші її функції:
а) світоглядну – філософія дає змогу людині осмислити проблеми
сенсу людського життя: чому і для чого живе людина? яке її місце та
призначення в світі тощо.
б) аксіологічну – філософія дає змогу людині осмислити природу та
значення власних життєвих цінностей.
2. ПОНЯТТЯ ТА ТИПИ СВІТОГЛЯДУ.
Світоглядний характер філософського знання становить його
специфіку, визначає його фундаментально гуманістичний зміст. Водночас,
далеко не всяка філософія демонструє свою «укоріненість» у відношенні
«людина—світ». Гуманістичний зміст ніколи не полишає філософське
знання, а коли таке все ж трапляється (наприклад, у ході відгалуження від
філософії окремих наук), то знання перестає бути філософським і стає
науковим. Гуманістичний зміст філософії може відступити на другий план,
ніби «ховаючись» у глибинних шарах вихідних принципів тієї або іншої
конкретної філософської позиції, а може й виступити на перший план,
наочно демонструючи свої гуманістичні чесноти.
Міра «гуманістичної насиченості» тієї чи іншої філософської позиції
залежить головним чином від способу філософування, конкретним виявом
якого є метод філософування. У вітчизняній філософській літературі
останнього століття (особливо за радянської доби) утвердилася
започаткована ще Гегелем традиція вирізняти два найзагальніші методи
філософування — діалектику та метафізику. Остання назва не здається надто
вдалою, оскільки суперечить більш солідній (що сходить аж до Арістотеля)
традиції вживання терміна «метафізика» як синоніма загальнофілософської
теорії — філософії взагалі. Скоріше тут підійшов би кантівський термін
«догматичний метод» (хоч і він має певний відтінок, який робить його не
цілком адекватним тому, щоби бути альтернативним діалектиці).
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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У названій літературі діалектику звичайно характеризували як вчення
про становлення, рух і розвиток навколишнього світу, про взаємозв'язки
предметів і процесів цього світу і відповідно метод, який, спираючись на це
вчення, підходить до пізнання світу як плинної, мінливої, пластичної
структури. Метафізика ж характеризується як альтернативне щодо
діалектики вчення та метод. Проте подібне тлумачення є некритичним
запозиченням гегелівської ідеї об'єктивності діалектики (і метафізики).
Діалектика (і це буде детально простежено у темах наступних розділів) є суто
духовним утворенням, коріниться в людському дусі й тому це суб'єктивний,
а точніше, екзистенційний (належний до «екзистенції» — людського
існування) феномен. І саме в такому статусі виступає вона у Сократа й
Платона (її творців), у неоплатоніків, у Псевдо-Діонісія Ареопагіта й
німецьких містиків XV—XVII ст., звідки вона й прийшла до німецької
класичної філософії.
У представників німецької класичної філософії діалектика продовжує
бути духовним феноменом. У Гегеля вона стає об'єктивною (оскільки в нього
об'єктивний і сам дух), але продовжує залишатися феноменом духовним.
Лише Енгельс, для якого об'єктивним буттям є буття матеріальне, механічно
«переселяє» діалектику з
гегелівського духовного об'єктивного
«помешкання» до матеріального. Так народилася об'єктивна «діалектика
природи» (з самої лише голови Енгельса, як народилася прямо з голови Зевса
Афіна Паллада), не маючи жодних передумов у історико-філософському
процесі.
Отже, корінь діалектики — в людині, її дусі, тобто в тій частиш її єства,
яка є «екстериторіальною» щодо жорсткої детермінованості світу
матеріальної необхідності. Адже людина не є просто «одним із елементів»
універсальної сітки реальності (як тварини, рослини, каміння та інші
елементи природи), жорстко «запрограмованих» на певні стереотипи.
Вступаючи (за допомогою свого духу, свідомості) в контакт із світом
можливостей, світом так само об'єктивним, як і дійсність, але, на відміну від
останнього, множинним (плюральним, а не унітарним), людина «вириває»
себе з дурної нескінченності причинного ряду. Тим самим людина дістає
змогу вибирати між різними можливостями, тобто набуває унікальної
здатності самій починати причинний ряд (Кант). Інакше кажучи, людина
виявляється істотою не тільки детермінованою, визначуваною, підлеглою і
підневільною (подібно до речей і предметів навколишнього світу), а й
детермінуючою, керуючою, пануючою, свободною.
Людина живе ніби одразу у двох світах — унітарному світі
універсальної підпорядкованості й плюралістичному світі розмаїття
можливостей і вибору. Причому на перших етапах людської історії
безперечно домінує унітарний порядок життя, на вищих її щаблях поступово,
але
неухильно
виявляє
себе
плюралістичний
світ
свободи.
У класичну добу еллінської філософії виразно окреслюються два істотно
відмінні способи філософування.
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Перший постає в прагненні до мудрості. Така «націленість» на
постійний пошук (а не на якийсь певний, «завершений» у своїй принциповій
«конечності» результат) ставить людину в ситуацію постійного перебування
віч-на-віч із кількома варіантами відповіді (а не з однією, «єдино
можливою»); в цьому — головна сутнісна риса зазначеного способу, що
виражає специфічно людську «відкритість» множинному світу можливостей.
Сократівський мудрець, подібно до героїв народного фольклору, шукає не
істину, а правду. Адже істина «єдина для всіх» і тому однаковою мірою
байдужа до унікальної неповторності кожного. Правда ж «потрібна
кожному» внаслідок саме «небайдужості до кожного». Правда несе щастя як
гармонійне переживання «повноти» (множинності) життя, істина ж — лише
знання наявного, даного, сущого («єдиного» у своїй завершеності й тому
«вже безваріантного»).
Другий (арістотелівський) спосіб філософування тлумачить філософію
вже як науку про суще і тому, зрозуміло, вбачає головне її завдання в
осягненні істини. Отут і корениться догматичний, антидіалектичний спосіб
філософування.
Перший, сократо-платонівський, спосіб філософування виражає
людську відкритість світові можливостей і тим самим орієнтує на діалог, а не
на монолог з реальністю (моністичною є лише наявна, дійсна реальність;
реальність же можливостей принципово плюралістична і тому не допускає
монологічного до себе відношення). Проте саме до діалогічного відношення,
до діалогу семантично тяжіє сам термін «діалектика». І це цілком природно,
оскільки «мудрість», що на неї орієнтує себе цей спосіб філософування, є не
просто «відбитком» у голові наявно сущого, того, що просто є.
Окрім сущого, мудрість знає ще й можливе, належне, доброчесне. Тому
мудрість не просто знає, а й оцінює. Орієнтоване на мудрість «софійне»
знання виявляє себе в діалектиці; тому і «софійний» спосіб філософування
реалізує себе в діалектичному методі.
Альтернативне «софійному» — «епістемне» (від грец. «епістеме» —
знання, наука) знання наголошує на «збігові», тотожності свого змісту зі
змістом сущого і тим самим спрямоване на отримання істини. Істина ж, як
відомо, максимально елімінує зі свого змісту все, що виходить за межі
сущого (можливе, належне, доброчесне тощо). Звідси, можливо, й народився
стародавній анекдот, який приписує Арістотелю, цьому фундаторові
«епістемного» способу філософування, слова: «Платон мені друг, та істина
— дорожча». Епістемний спосіб філософування реалізує себе в
догматичному («метафізичному») методі.
«Софійний» спосіб філософування приймає нормальним станом
людської думки плюралізм, «поліфонію», творче розмаїття людської думки, а
не єдність і «одностайність» останньої, що тиражуються від індивіда до
індивіда. Що ж до «епістемного» способу філософування, то його орієнтації
збігаються з процедурами догматичного методу, які зводять діалог до
монологу, поліфонію до монофонії.
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Слід, одначе, відразу застерегти від спрощеного (вульгарного по суті)
уявлення про «софійний» спосіб філософування (і діалектичний метод) як
про «правильний» (тим більше «єдино» правильний) спосіб мислення
всупереч «неправильності» епістемного способу філософування (і
догматичного, «метафізичного» методу). Коли говорять про «однобічність»,
«обмеженість» «епістемного» мислення та догматичного методу, то це зовсім
не означає відсутності в них певної філософської цінності.
Не тільки «софійність» і діалектика, а й «епістемність» і догматизм
виконують важливі й потрібні для нормального перебігу філософського
процесу функції. Функції ці хоч і різні, але взаємодоповнюючі. Діалектика
активізується щоразу, коли перед філософією постають проблеми, що
потребують вибору напрямів філософського пошуку, потребують нових,
нестандартних творчих ідей. Діалектика працює в ситуаціях неусталеності,
плинності та мінливості. Догматичний же метод, як і «епістемність»,
активізується всякий раз, коли перед філософією постають проблеми
необхідності систематизації, упорядкування, зрештою — гармонізації
наявного (здобутого в широкому творчо-діалектичному пошуку) матеріалу.
У подальшому розвитку філософії її методологічне розмаїття зростає,
кожний новий період історії філософії збагачує та урізноманітнює
методологічні підходи пізнавального осягнення людини і світу у їх
органічній взаємодії.
Світогляд – система поглядів на світ і місце в ньому людини, яка багато
в чому визначає ставлення людини до світу, інших осіб, себе самої і формує
її особистісні структури. Світогляд виникає як складний результат
практичної взаємодії психічно нормальної людини з оточуючою дійсністю –
природою та суспільством. Світогляд визначає соціальне самопочуття,
самосвідомість особистості, її ціннісні орієнтації, оцінки та поведінку.
Світогляд – відносно автономна та стійка система внутрішніх
детермінант життєдіяльності людини. Соціально-філософський підхід до
проблеми світогляду відкриває його незводимість до теоретичної,
усвідомленої форми. Світогляд постає у вигляді цілісної, багаторівневої,
складно організованої системи соціальних установок, що володіє
фундаментальними для життєдіяльності людини функціями. У системі
світогляду злиті разом думки і відчуття, воля та дії, свідомі і без свідоме,
слово та діло, об‘єктивне та суб‘єктивне. Ідеї та ідеали лише завершують,
раціоналізують, інтегрують світогляд, надають йому усвідомлений характер.
Індивідуальна життєдіяльність, соціальна практика та оточення людини
виступають засновками виникнення стійких та доцільних форм її соціальної
поведінки задовго до того, як історично та індивідуально усвідомлюються та
набувають теоретичної форми (а іноді і не усвідомлюються за життя даного
покоління) об‘єктивні закономірності її суспільного існування.
Історії відомі різноманітні види світогляду:
магічний;
міфологічний;
релігійний;
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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філософський;
науковий, а також різноманітні змішані їх типи.
Ґенеза системи світогляду обумовлена віковими особливостями
особистості. Світогляд виникає у ранньому дитинстві у сфері суб‘єктивно
неусвідомлених, наївних, стихійних практичних соціальних стосунків
індивіда. У ньому злиті відчуття, бажання, потреби, інтереси, воля,
неусвідомлені прагнення. На підставі узагальнення первинного соціального
досвіду під впливом виховання та практичного навчання формується
специфічна внутрішня схема, структура поведінки. Стійкі, збережені у
структурі світогляду плани, схеми, програми соціальної поведінки особи
відносно її свідомості виявляються первинними, практично об‘єктивно
обумовленими світоглядним рівнем. Елементами його виступають здібності,
навички, вміння, практичні способи організації діяльності у часі тощо. У
підлітковому та юнацькому віці система світогляду доповнюється рівнем
раціонального мислення, тобто системою ідеалів, цінностей, цілей.
Формується сфера рефлексії, інтроспекції, самосвідомості людини, де
систематизуються, оцінюються та коректуються ті світоглядні орієнтації, що
вже склались раніше. Елементами цього рівня виступають потреби, мотиви,
інтереси, ідеали, принципи, цілі та переконання особистості.
Завершальним рівнем системи світогляду виступає сукупність
суб‘єктивно осмислених результатів власної діяльності, що втілюються у
особистісній оцінці наявного та бажаного статусу дорослої особи. Таким
чином, суб‘єктивно засвоєні програми соціальної діяльності, раціонально,
вербально висловлені її принципи, і суб‘єктивно представлені та оцінені
результати соціальної діяльності індивіда (або групи) утворюють
макроструктуру системи світогляду.
Світогляд – фундаментальна соціальна якість індивіда, його формування
кожного разу, з кожним новим поколінням відтворена знову і знову як
історична цінність. Для дорослої, психічно нормальної людини, її система
світогляду постає внутрішнім законом її життя, що утвердився внаслідок
складного процесу пізнання оточуючої дійсності, самопізнання та
самооцінки. По відношенню до самої особи світогляд виступає первинним
суб‘єктивним феноменом, що внутрішньо обумовлює її поведінку. Світогляд
перетворює цю поведінку у відносно автономний, відповідальний акт.
Формуючись першопочатково як певний наслідок попередніх соціальних
зв‘язків та практичного досвіду індивіда, світогляд перетворюється на
внутрішню причину, що детермінує всю сукупність подальшої її соціальної
поведінки у вигляді відповідних ідеалів та норм.
Ґенеза світогляду та і його свідоме формування є преш за все складною
практичною та когнітивною самодіяльністю суб‘єкта. На різних етапах
переважне значення можуть отримати або зовнішні впливи, або внутрішня
активна позиція суб‘єкта. Тому весь процес може піддаватись значним
зовнішнім цілеспрямованим суспільним впливам. Так, зокрема, суттєвими
засобами маніпуляції формуванням принципів соціальної поведінки
особистості виявляються специфічні матеріальні та духовні умови життя;
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обмежені можливості культурного розвитку; неповна і неадекватна соціальна
інформація тощо. Так індивід свідомо позбавляється можливості вільного і
свідомого вибору власної соціальної орієнтації. Система світогляду
особистості завжди специфічна і відображає індивідуальні особливості її
життєдіяльності. Але в історичних умовах тоталітарного суспільства активно
і агресивно насаджені ідеї здатні формувати зовнішньо однорідну
світоглядну орієнтацію значних мас людей, насильно підкорюючи їх
індивідуальність тій або іншій соціальні ній ідеї (результатом може бути
фанатизм: релігійний, націоналістичний, комуністичний).
Соціальною основою і метою прогресивного демократичного розвитку
суспільства виступає вільна людина, що самостійно формує свій внутрішній
суб‘єктивний світ та принципи життєдіяльності, той, що свідомо обирає
умови свого соціального існування. Система світогляду як соціальне «ядро»
особистості обумовлює її цілісність, відповідальність, раціональну та
адекватну орієнтацію у суспільстві.
Для того, аби зрозуміти значення філософії та її функції, потрібно
розглянути структуру відношення людини до світу в цілому. Можна виділити
такі форми освоєння людиною світу:
а) практична діяльність – полягає в безпосередньому перетворенні
предметів матеріального світу, внаслідок чого створюється навколишнє
середовище, придатне для життя людини, прикладом чого може слугувати
сучасна цивілізація;
б) практично-духовна діяльність – полягає в такому перетворенні
дійсності в уявленні людини, внаслідок якого створюється суб‘єктивне
бачення світу, світу для людини;
в) теоретична діяльність – полягає в такому перетворенні дійсності в
уявленні людини, внаслідок якого створюється об‘єктивне бачення світу,
світу незалежного від людини.
Будь-яка діяльність людини, незалежно від її форми, є
цілеспрямованою. Вона передбачає уявлення про мету, сенс та засоби цієї
діяльності. Людина в кінцевому рахунку завжди діє осмислено, тобто в
основі її окремих дій, вчинків, думок лежать загальні, цілісні уявлення,
сукупність яких називається світоглядом.
Світогляд – це система уявлень людини про світ, місце людини у світі,
відношення людини до світу та до самої себе. Світогляд містить знання,
переконання, цінності, ідеали, організовані у єдину систему, у центрі якої
завжди перебувають уявлення людини про себе. За способом розуміння
людиною свого місця у світі можна виділити кілька основних типів
світогляду:
1. Міфологічний світогляд – це результат практично-духовної
діяльності людини. У міфологічному світогляді людина не відокремлює себе
від речей природного світу, а окремий індивід не відокремлює себе від
суспільства в цілому. У міфологічному світогляді не існує чіткої межі між
мисленням та мовленням, свідомістю та реальністю, предметом та думкою
про предмет. Міфологічні оповідання розповідають нам про людиноподібних
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істот – богів та героїв, що уособлюють різні природні начала, оскільки у
міфологічному світогляді світ і людина були єдиним, нерозривним цілим.
Розрив цієї єдності призвів до роздвоєння людської особистості, втрати нею
гармонії зі світом, що зробило можливим теоретичне ставлення до світу і
виникнення таких форм світогляду, як наука, релігія, філософія.
2. Науковий світогляд – є теоретичною формою ставлення до світу.
Світ у ньому об‘єктивно розглядається таким яким він є незалежно від
людини, а людина вбачається в ньому тільки частиною світу – природи чи
суспільства. Теоретичне ставлення до світу дало змогу людині поставити
закони природи собі на службу і створити комфортний світ цивілізації.
Проте визначення людини тільки як частини світу дається не лише у
світоглядному, а й у практичному аспекті діяльності науки, що тісно
взаємопов‘язані. Прикладом цього можуть бути сучасні недовіра та песимізм
до науки та науково-технічного прогресу, оскільки виявилось, що наукові
відкриття не завжди є благом для людини. Сучасні екологічні проблеми,
загроза ядерних аварій та вибухів, що ставлять під загрозу саме життя
людства, є наслідком дегуманізації науки, усунення нею людини як
центральної ланки системи світу. Ця особливість науки властива їй з моменту
зародження, про що свідчить відома фраза «батька» європейської науки
Аристотеля: «Платон мені друг, але істина дорожча».
Таким чином, наука неспроможна подолати світоглядну дисгармонію –
досягнути єдності людини із cвітом. Цю функцію виконують мистецтво,
релігія та філософія.
3. Мистецтво є практично-духовною діяльністю. Мистецький світогляд
дає суб‘єктивний образ світу, в якому художник досягає гармонії зі світом,
тому навіть сучасне художнє бачення світу близьке до міфологічного.
4. Релігійний світогляд чітко поділяє світ і людину, природне і
надприродне, земне та потойбічне. Людина, створена за образом і подобою
Бога, займає головне, центральне місце у створеному Богом світі. У
релігійному світогляді, через віру у потойбічне, надприродне Божественне
начало, людина виробляє власне ставлення до світу, надає йому смислової
завершеності і таким чином досягає гармонії з ним.
5. Філософія є теоретичною формою ставлення людини до світу.
Порівняно з наукою її особливість полягає в тому, що вона дає змогу
об‘єктивно, в теоретичній формі осмислити світ як світ людини, розглянути
місце і становище людини у світі, її смисложиттєві проблеми. Філософський
світогляд дає змогу виробити таке бачення світу, яке водночас є і
суб‘єктивним і теоретичним, а отже, і досягти людині гармонії з собою, зі
своїм баченням світу й самим світом. З цим пов‘язані такі особливості
філософії, як те, що вона, будучи за формою діяльності наукою, не є наукою
за своїми функціями та значенням для людини.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
У філософії, на відміну від інших наук, не існує єдиних,
загальновизнаних теорій. Образно кажучи, філософій є стільки, скільки
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філософів, проте існує єдиний теоретичний апарат, уявлення про предмет,
завдання, функції, які постійно перебувають у процесі становлення і
осмислення.
3. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО
МИСЛЕННЯ.
Авторство слова «філософія» приписують давньогрецькому мислителю
Піфагору (IV–V ст. до н.е.). Він був проти того, щоб, його називали
мудрецем і вважав, що філософом (любителем мудрості, від грец. рhileo –
любов та sophia – мудрість), бо мудрим, на його думку, є тільки Бог, оскільки
під мудрістю давні греки розуміли не просто мислення, а єдність способу
мислення і способу життя. Тим самим з часів Піфагора у понятті «філософія»
фіксується прагнення людини до самовдосконалення, до досягнення ідеалу.
Ідеал традиційно включає в себе три найвищі цінності –Істину, Добро, Красу.
Філософи Давньої Греції вивчали начала та закономірності світобудови, а під
філософією розумілись науки взагалі.
Фундатором європейської філософської традиції вважається
давньогрецький мислитель Сократ (470–399 рр. до н.е.), який визначив
подальший напрям філософії своїми знаменитими запитаннями: чи можемо
ми дійсно досягти істини, не знаючи що таке істина? Чи можемо ми вважати
щось красивим, не знаючи що таке краса? Чи можемо ми бути добрими не
знаючи, що таке добро? Цим Сократ дав поштовх для розвитку трьох
основних філософських дисциплін:
а) гносеології – теорії пізнання, вченню про те, що таке істинне знання і
які шляхи його досягнення;
б) етиці – вченню про те, що таке добро і зло, і як людина повинна
оцінювати свої вчинки;
в) естетиці – вченню про прекрасне.
Заслуга Сократа полягає в тому, що він показав, що предмет філософії
вимагає осмислення самого способу його пізнання. Тому, в міру того, як
окремі науки, що входили раніше до складу філософії (див. п.1), виробляли
свій, відмінний від філософського, метод пізнання. Вони відгалужувались від
філософії. Наприкінці XVIII ст. німецький філософ І.Кант окреслив предмет
філософії такими запитаннями: Що Я можу знати? Що я повинен робити?
На що я маю сподіватись?
Для того, аби відповітси на ці запитання, мало знати що таке світ і що
таке людина. Тому філософія вивчає не тільки сутність речей, світу людини,
а й сам спосіб їхнього існування. Філософська дисицпліна, що вивчає буття у
всіх його аспектах, називається онтологією (від гр. оntos – суще та logos –
вчення). Предметом філософії є загальні, граничні засади людського
мислення, пізнання, буття людини у світі.
Таке розуміння предмета мислення зумовлює особливості
філософського мислення, які відмежовують філософію як від буденного, так і
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від природничо-наукового мислення. першою особливістю є те, що будь-яке
філософське питання охоплює проблематику філософії в цілому. Тому
філософію не можна викладати як інші науки – від більш просто до більш
складного. Другою особливістю є те, що будь-яке філософське питання
охоплює не тільки філософію в цілому, а й підпорядковує цьому питанню й
того, хто запитує, тобто філософське мислення вимагає не тільки осмислення
своїх власних підвалин та можливостей пізнання, а й зміни того, хто мислить
– зміни світоглядних, життєвих здібностей й самого способу мислення.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Науковим завданням філософії є виявлення найбільш загальних
закономірностей розвитку світу, вираження його в принципах, філософських
законах та категоріях, вивчення наявного і минулого, можливого і
майбутнього. Якщо простежити історію розвитку різних філософських
систем, то не важко помітити, що вся її тематика фактично зосереджена
навколо центральної багатопланової проблеми «людина–світ», яка має багато
проявів, модифікацій: «суб‘єктивне–об‘єктивне», «матеріальне–духовне»,
«природа–суспільство» тощо. Проблема «людина–світ» виступає як
універсальна і може розглядатись як загальна формула, смислова
спрямованість, зорієнтованість практично кожної філософської системи.
Тому вона і становить основне питання філософії. «Велике основне питання
всієї, особливо новітньої, філософії є питання про відношення мислення до
буття, духу до природи». І філософи поділяються на два великі табори
залежно від того, як відповідають на це питання.
4. ОСНОВНЕ ПИТАННЯ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ ФІЛОСОФІЇ.
Основне питання філософії має різне рішення: матеріалістичне,
ідеалістичне, моністичне, дуалістичне, плюралістичне. Слід зазначити, що в
межах основного питання філософії по-різному вирішується і питання, що
саме слід розуміти під матеріальним, а що під ідеальним. Саме цим
пояснюється і те, що існують різні форми матеріалізму (наприклад,
вульгарний, споглядальний, метафізичний тощо) та ідеалізму (об‘єктивний,
суб‘єктивний).
По-різному філософи відповідають на питання про можливість
пізнання світу. Послідовний матеріалізм доводить, що світ в принципі
можна пізнати. Найвищі критерієм і гарантом цього є практика. Об’єктивні
ідеалісти зосереджують увагу на пізнанні людської свідомості через
пізнання відчуттів, понять тощо. Течія, представники якої заперечують
можливість пізнання сутності речей і закономірностей розвитку дійсності,
дістала назву агностицизму. Основне питання філософії дає можливість
орієнтуватись в історико-філософському процесі, визначати сутність будьякої філософської системи. Основне питання філософії наголошує, що всі
явища світу поділяються на дві основні сфери – матеріальну і духовну. Вони
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утворюють єдність, якою характеризується се, що існує у світі. Ці сфери
нерозривні, але кожна має свою специфіку і посідає своє місце, відіграє свою
роль. Матеріальній сфері належить вирішальна роль лише в кінцевому
розумінні, в гносеологічному плані. Значення основного питання філософії
полягає в тому, що, поширюючи його на розуміння суспільного життя,
можна дати основу як матеріалістичного розуміння історії, так і його
ідеалістичного тлумачення.
Якщо матеріалізм та ідеалізм виражають дві протилежні підходи до
розуміння природи світу і людської сутності, то не менш важливим питанням
філософського світогляду є питання про те, в якому стані перебуває світ, чи
розвивається він і людська сутність, чи вони є незмінними. Це питання про
рух і розвиток. Залежно від розв‘язання цього питання виникають також дві
протилежні концепції – діалектика, як вчення про розвиток, та метафізика,
яка заперечує або спотворює розвиток. Був час, коли деякі філософи
(наприклад, давньогрецький філософ Пармені) вважали буття абсолютно
нерухомим. Але пізніше, з розвитком науки і практики, коли заперечення
руху і розвитку стало неможливим, поширення набули метафізичні підходи,
які тлумачили їх спрощено, однобічно. Тому звичайно говорять про дві
концепції розвитку – діалектичну та метафізичну.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
В сучасній філософії з огляду на її науковий та логічний характер,
постановка основго питання філософії втратило свою гостроту. На сьогодні
більшість питань філософії зосереджено навколо гносеологічних та
методологічних проблем. Питання ж онтології, а, відповідно, і т.зв. основне
питання філософії, вважаються на сьогодні філософською класикою.
Започатковані в рамках класичного марксизму, питання про первинність
природи всесвіту є вже далеко недостатніми для задоволення пізнавального,
антропологічного, соціального та етичного потенціалів філософського
знання.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ
Поділ філософських систем залежно від розв‘язання питання про
розвиток не збігається з поділом на матеріалізм та ідеалізм. Відомо, що серед
матеріалістів було багато метафізиків (Л.Фейєрбах, Б.Спіноза та ін.), а серед
ідеалістів – діалектиків (Гегель). Але ці питання тісно взаємопов‘язані,
можна навіть у певному розумінні сказати, що питання розвитку, руху є
також основними питаннями філософії. Коли постає питання про пізнання
світу, його сутність, то при цьому не менш важливим є питання про вибір
правильного методу пізнання як спосіб вивчення явищ світу, як набір засобів,
прийомів, що роблять пізнання успішним. Кожна наука має свої методи.
Філософія озброює всі науки знанням найбільш загального методу пізнання:
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метафізичного та діалектичного. Вище ми визначили діалектику як теорію
розвитку, а тут говоримо про діалектику як про метод пізнання. Протиріччя
тут немає. Теорія стає методом тоді, коли вона спрямовується на пояснення
практики, на здобуття нового знання, необхідного для теоретичного освоєння
світу.
Тільки глибоко засвоївши весь цей матеріал, можна зрозуміти сутність
кожної з функцій філософії, через які проявляється відношення філософії до
конкретних наук. Основні функції філософії: світоглядна, гносеологічна,
методологічна, логічна, критична, практично-перетворювальна.
МТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Контрольні питання:
1.
2.
3.
4.
5.

Які джерела та особливості філософського знання?
У чому полягають основні функції філософії?
Які основні структурні елементи світогляду?
Які основні історичні типи світогляду?
Яке місце посідає філософія в системі культури?

Філософський словник до теми: світогляд, філософія, основне питання
філософії, матеріалізм, ідеалізм, монізм, дуалізм, плюралізм, агностицизм,
метод, діалектика, метафізика, гносеологія, методологія, теорія.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ
Мета лекції: дати цілісне уявлення про формування філософської
традиції часів античності та європейського Середньовіччя та Ренесансу,
основні історико-філософські концепції, філософський світогляд зазначених
періодів.
Завдання лекції: поступово проаналізувати філософський довід часів
Давньої Індії та Китаю, Стародавніх Греції та Риму, доби європейського
Середньовіччя та Відродження.
ВСТУП
Лекція з тем «Філософія Стародавнього світу та Середньовіччя» є
першою ланкою в системі історико-філософської підготовки студентів. Її
важливість і актуальність визначається значущістю в історії світової
філософії періоду становлення філософської проблематики, виникнення
перших філософських учень, шкіл, течій і напрямів, формування теоретичної
форми світогляду, що прийшла на зміну світогляду міфологічному. При
цьому треба враховувати, що історія ―філософії‖ не збігається з історією
філософій, якщо мати на увазі під ―філософіями‖ теоретичні дискурси та
філософські системи.
З огляду на це головною метою лекції є виявлення логіки історикофілософського процесу в його найбільш важливій фазі – зародження,
становлення й утвердження. Реалізація цієї мети передбачає з‘ясування
принципової відмінності між тим, чим була філософія стародавнього світу, і
тим, як її трактують сьогодні. Філософія ―наших днів‖ – це філософія
переважно дискурсивна, тоді як в античності та за доби Середньовіччя
філософський дискурс є похідним від життєвого вибору, пов‘язаного з
особливим баченням світу.
1. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК НАУКА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ
ПЕРІОДИЗАЦІЇ
Філософію можна краще зрозуміти, якщо вивчити її історію.
Розглядаючи питання про періодизацію історії філософії, слід звернути увагу
на принципи її періодизації, основу яких становить розуміння того, що
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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єдиний історико-філософський процес водночас поєднує в собі різноманітні
вчення, школи, напрями, відмінність між якими визначається такими
основними чинниками:
1) ступінь розвитку продуктивних сил, зрілість суспільних відносин;
2) ступінь розвитку загальної культури і науки;
3) світоглядні умови та філософські джерела.
Вивчаючи історію філософії, звертаємо увагу на те, що її періодизація в
цілому збігається з періодизацією загальної історії, але кожний історичний
тип філософії не є прямим відображенням історії, історичного періоду, а
виступає результатом її осмислення, у якому значну роль відіграють
попередні філософські вчення. Такий проблемний аналіз якраз і допоможе
визначити історичні типи та своєрідність філософської думки різних народів
у різні періоди історії.
Історичні типи філософії такі:
1. Філософія Стародавнього Сходу. Філософія античності.
2. Філософія Середньовіччя. Філософія Відродження.
3. Філософія Нового часу та Просвітництва.
4. Класична німецька філософія.
5. Сучасна світова філософія (позитивізм, екзистенціалізм, психоаналіз,
марксизм та ін.).
6. Філософська думка в Україні.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Кожний історичний етап у розвитку філософії має свої особливості, і ці
особливості випливають із вирішення головних проблем, які постають перед
філософами того чи іншого періоду, а саме: проблеми буття, пізнання,
людини, її місця і ролі у суспільному житті, чому і як розвивається
суспільство, природа, ставлення до природи тощо.
2. ДАВНЬОІНДІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
Перші філософські школи і течії виникли у найдавніших регіонах людської
цивілізації на початку VI ст. до. н. е. в Стародавній Індії, Стародавньому
Китаї та Греції. Передумови виникнення філософії були такі:
1) стрибок у розвитку виробничих сил внаслідок переходу від бронзи до
заліза;
2) поява товарно-грошових відносин;
3) виникнення держави;
4) зростання опозиції традиційній релігії, критика нормативно-моральних
установок і уявлень;
5) розвиток науки, нагромадження емпіричного матеріалу, необхідність
його логічного і абстрактного осмислення.
Спільність генези не виключає своєрідності шляхів формування
систематизованого філософського знання. Філософія Стародавньої Індії та
Стародавнього Китаю має ряд особливостей, які визначаються специфікою
розвитку суспільних відносин цих держав, і насамперед чиновницькок.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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бюрократична система в Китаї та кастовий устрій в Індії, які сприяли
збереженню традиційних релігійно-міфологічних уявлень у формуванні
перших філософських течій. Це, в свою чергу, зумовило перевагу у світогляді
східних країн релігійно-етичної проблематики над науково-теоретичною,
ідеалізму — над матеріалізмом.
Староіндійська філософія розвивалась у школах, так званих «даршанах».
Існували даршани астиків і даршани нестиків. Ці даршани проповідували
різко полярні ідеї, які групувались на визнанні або запереченні Вед. «Веда»
(в перекладі з санскриту означає «знання») — це збірник текстів на честь
богів. До складу даршан астиків входили такі школи, які визнавали авторитет
Вед. Це ортодоксальні вчення: веданта, санкх‘я, йога, ньяя, вайшешика,
миманса. До складу даршан нестиків (неортодоксальні школи) входили
вчення: чарваків, буддизму, джайнізму. Одним з найдавніших ідеалістичних
учень був брахманізм. Його прихильники вважали, що світ складається з
невидимого, непізнаного, незмінюваного духу «брахмана», що не має ні
початку, ні кінця.
З точки зору представників цієї школи слід розрізняти душу і тіло.
Тіло — це зовнішня оболонка душі (атман). Душа вічна, безсмертна, але
оскільки людина занадто прив‘язана до свого тіла, до земного існування, то
душа людини, хоч і є втіленням духу брахмана, все ж відрізняється від нього,
а тому підкоряється закону необхідності (кармі). Закон необхідності (карма)
змушує душу щоразу після смерті тіла переселятися до іншого тіла, і душа
людини завжди входить в оболонку, котра залежить від діянь її у минулому
житті. Потік цих перевтілень (самсара) триває нескінченно довго. Якщо ж
людина може звільнитися від повсякденних життєвих турбот, її душа
перестає бути зв‘язаною з цим тлінним світом, тоді і реалізується її
тотожність з Брахманом.
Буддизм — це водночас і релігійне і філософське вчення. Воно виникло у
VI—V ст. до н. е. і в ході історичного розвитку стало однією з
найпопулярніших релігій разом з християнством та ісламом. Згідно з
легендою, засновником буддизму був Сіддхартха із роду Гаутами.
Сіддхартха, він же Шак‘я-Муні, майбутній Будда, народився у сім‘ї
вельможного князя Шуддходані. Він навчався у брахманських учителів і у
віці 29 років покинув палац, щоб жити аскетом. Шляхом внутрішнього
споглядання прозрів і пізнав вічні істини:
1) Життя — це страждання.
2) Страждання має свою причину.
3) Корінь страждання — жадоба до життя.
4) Шлях виходу із страждання має 8 ступенів самовдосконалення,
кінцевою метою якого є стан вічного блаженства — «нірвана».
З точки зору буддизму, світ — це єдиний потік матеріальних і духовних
елементів — «дхарм». На основі староіндійських уявлень про переселення
душ буддизм висунув догму про переродження живих істот, стверджуючи,
що смерть живої істоти є не що інше, як вияв розпаду певної комбінації
дхарм, після чого утворюється нова комбінація дхарм.
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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Нові комбінації дхарм визначаються кармою — сумою всіх гріхів і добрих
справ у попередньому переродженні. Ідеалом, за вченням буддизму, є
досягнення нірвани — повного завершення процесу перероджень і
позбавлення таким чином страждань, які становлять сенс життя. У цьому
вченні вперше чітко виражено ідею про розвиток людини, її безперервне
вдосконалення.
Філософський зміст буддизму включав два аспекти: вчення про природу
речей та вчення про шляхи її пізнання.
Вчення про буття. В основі буддійського вчення про природу речей
лежить вчення про дхарми — «носії своєї ознаки — частинки, або елементи».
За вченням буддистів, дхарми — це частинки, що являють собою ніби
тканину світової речовини. Вони проникають в усі явища психічного і
матеріального світів і перебувають у русі, кожну секунду спалахуючи і
згасаючи. Кожний рух означає породження нового спалаху і нового
затухання. В буддійській філософії прийнято порівнювати світло з потоком,
який тече з самого початку, вічно змінюючись і перероджуючись. Було
розроблено кілька класифікацій дхарм-елементів. Ранній буддизм вже знав
про поділ буття на виявлене — сансара і буття невиявлене — нірвану.
Перебуваючи у вічній круговерті, виявлене буття пов‘язане з стражданням.
До звільнення з цього стану веде шлях пізнання — восьмичленний шлях
морального поділу. Буддизм утверджував єдність матеріального і психічного
світів.
Вчення про пізнання. В теорії пізнання у буддистів не існує різниці між
чуттєвою та розумовою формами, пріоритет надається практиці. Практика
споглядання, роздумів є основним засобом пізнання навколишнього світу.
Проблема людини. Буддизм заперечував існування душі, тобто окремої
духовної істоти всередині людини. Буддисти заперечували існування і
окремого атмана поза п‘ятьма групами елементів, які становлять людську
особистість, її психічні і матеріальні якості. Ці п‘ять елементів такі:
свідомість, уява; почуття; кармічні сили; матеріальна оболонка людської
особистості.
У цій схемі немає місця жодному низькому началу. Людська особистість,
як і все у світі, підкоряється закону причини і наслідку, вираженому в 12членній формулі причинного зародження. Окремішнє людське життя — це
результат попередніх існувань. Свідомість, протікаючи через індивідуальний
потік — земне життя, через проміжний етап і наступний за цим стан нового
переродження, кожної секунди змінює свій зміст.
Поряд з ідеалістичним напрямом розвитку філософії в Індії розвивалось і
стихійно-матеріалістичне вчення — чарвака, однією з форм цього вчення є
локаята, яку іноді ототожнюють з чарвакою.
Чарвака утверджує єдиною реальністю, що існує в світі, матерію. За
основу світу вона визнає наявність чотирьох елементів: земля, вода, вогонь,
повітря. Звідси походить назва школи («чар» — чотири, «вак» — слово). В
теорії пізнання істинним чарвака вважає тільки те, що дається людині у
відчутті. Особливістю учення чарваків є розробка етичної концепції, згідно з
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21

якою поняття добра і зла — ілюзорні, створені людською уявою. За вченням
чарваків, реальними є тільки страждання і насолода чуттєвого буття.
Спростовуючи необхідність аскетичного способу життя, яке запроваджували
інші індійські релігійні системи, чарваки утверджують єдину мету людського
буття — одержання насолоди. Чарваки виступали з критикою релігії, зокрема
буддизму.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Це вічне становлення в староіндійській філософії прирівнюється до
полум‘я свічки, коли перебіг спалахування і згасання є безперервним і
створює враження сталості. Наближення до буття не виявленого, до нірвани
порівнюються із затуханням вогню, але цей вогонь ніколи не зникає, він
переходить у інший стан. Буддистам, як і стародавнім грекам, властиве
стихійно-діалектичне мислення.
3. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ
Аналогічним шляхом відбувався розвиток філософських ідей у
Стародавньому Китаї. Так, сама зміна традиційних общинних суспільних
відносин на основі економічного прогресу, поява грошей, суб‘єктивної
реальності, розвиток наукових знань, насамперед в галузі астрономії,
математики, медицини, створили умови для розвитку філософії.
Найвпливовішим
ідеалістичним
напрямом,
що
виникає
в
VI—V ст. до н. е. і зберігає своє значення аж до наших днів, було
філософське вчення видатного мислителя Конфуція (551—479 pp. до н. е.), яке
дістало назву конфуціанства. Першим етапом у становленні конфуціанства
була діяльність самого Конфуція. У його особі конфуціанство становило
етико-політичне вчення, в якому центральне місце посідали питання природи
людини, її етики і моралі, життя сім‘ї та управління державою. Проблеми
космогонії, онтології, гносеології, логіки були в стадії започаткування.
Характерною рисою вчення Конфуція є антропоцентризм. У центрі уваги
його вчення перебувають проблеми людини. Він розробляє концепцію
ідеальної людини, благородного мужа не за походженням, а завдяки
вихованню в особі високих моральних якостей та культури.
Фундаментальним поняттям вчення Конфуція є поняття «жень» —
гуманність.
«Жень» визначає відносини між людьми, пропагує любов до людей,
повагу до старших за віком або вищих за соціальним становищем. Згідно з
принципом «жень» правителі держав повинні бути мудрими, подавати
підлеглим приклад особистої високоморальної поведінки, по-батьківськи
піклуватися про них. Особливе місце у вченні Конфуція займає концепція
«сяо» — синівської поваги до батьків. Велику увагу він приділяв «юе» —
музиці, найкращому засобу вдосконалення людини, а найголовнішу роль
відводив «лі» — етикету — правилам благопристойності, які покликані
регулювати поведінку людини в різних життєвих ситуаціях. Важливе місце у
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конфуціанстві займає концепція «чжен мін» — «виправлення» імен, тобто
приведення речей у відповідність до їх назв.
З точки зору Конфуція, життя та смерть визначаються долею, а багатство
та знатність залежать від неба. «Небо» — це прабатько світу і найвища
духовна сила, що визначає суть природи та людини.
Першою філософією матеріалістичного напряму в Китаї був даосизм.
Засновником даосизму вважається Лао-цзи (VI—V ст. до н. е.). Але, бажаючи
звеличити престиж даосизму в боротьбі з конфуціанством, послідовники
даосизму оголосили своїм засновником легендарного героя Хуанді (697—
598 pp. до н. е.). Даосизм наголошує на діалектичній ідеї загальної рухомості
і мінливості світу. Дао — це шлях, надбуття, це єдине, вічне і безіменне,
безтілесне і безформне, невичерпне і безкінечне у русі; воно — основа всього
сущого.
Життя природи і людини підпорядковане не волі неба, як було прийнято
вважати в конфуціанстві, а всезагальному закону «дао». Згідно з цим законом
будь-яка річ, досягши певного ступеня розвитку, перетворюється на свою
протилежність.
Даоси вчили беззастережної підпорядкованості всієї життєдіяльності
людини закону «дао», неможливості (моральної і фізичної) діяти всупереч
«дао». Виходячи з космоцентричної концепції взаємозв‘язку людини з
природою, китайська філософія (як і індійська) сповідувала захист природи,
висувала принцип «ву вей» — невтручання у її розвиток, наслідування її
законів.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Огляд розвитку філософських уявлень стародавніх цивілізацій дає змогу
зробити висновок про тривалість цього процесу. Філософська думка поволі
звільнялась від міфологічних уявлень. З самого початку процесу виникнення
філософії матеріалізм та ідеалізм з‘являються одночасно. Пізнавальне
ставлення до світу підпорядковується життєвій практиці звільнення душі від
потоку перевтілень в Індії та завданню вдосконалення людської поведінки в
Китаї.
4. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
Історія античної філософії охоплює понад тисячу років. У її розвитку
виділяють три основні періоди.
Перший — період ранньогрецької філософії — охоплює епоху від
виникнення філософського мислення на початку VI ст. до н.е. до часів
Сократа (кінець V ст. до н.е.). Філософів цього періоду називають
досократиками. До них належать такі філософи, як Фалес, Анаксимен,
Анаксимандр, Геракліт, Піфагор, Парменід, Зенон Елейський та ін.
Другий період має назву класичного. З філософів цього періоду першим
слід назвати Сократа. До них належать також софісти Протагор, Горгій. Суть
другого періоду полягає в переорієнтації філософської свідомості з
космогонічної проблематики на тему людини. Крім названих мислителів,
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представниками цього періоду є Платон, Аристотель, Демокріт, а також
послідовники Сократа — кіренаїки, мегарики і кіники.
Третій період історії античної філософії пов‘язаний з епохою еллінізму і
Римської імперії. Він починається приблизно з кінця IV ст. до н. е. і
закінчується V—VI ст. н. е. Філософія елліністично-римської епохи існує у
вигляді кількох основних філософських напрямів. Це епікурейці (засновник
Епікур), скептики (Піррон), стоїки (Цицерон, Сенека, Марк Аврелій,
Епіктет).
Рання грецька філософія. Досократики. Родоначальником ранньогрецької
філософії був Фалес (близько 625—545 pp. до н. е.) — представник мілетської
школи, якого небезпідставно вважають першим астрономом. Він обчислив
дні сонцестояння та рівнодення, визначив довжину року тривалістю 365 діб,
прогнозував погоду за зірками, передбачив сонячне затемнення 28 вересня
565 p. до н.е. Фалес відомий також як математик, що довів ряд важливих
геометричних теорем. З точки зору Фалеса, вода — основа і першоначало
всього сущого. Вода — джерело життя, але було б помилкою ототожнювати
воду як основу і першоначало всього сущого з сукупністю тієї фізичної
реальності, природою води, яка тече у річках, наповнює моря та озера. Вода,
з погляду Фалеса, — це не фізична речовина, а початок буття. Вода — це
символ життя, його філософська метафора.
Згідно з поглядами Анаксимандра (бл. 610—547 pp. до н. е.) в основі
всього сущого не може лежати якась певна субстанція. Ідея «апейрона» (в
перекладі з грецької мови — «невизначене», «безмежне») не є відходом від
конкретно-речових уявлень про першоречовину світу. Ця ідея є конкретночуттєвим уявленням про первісний стан буття. Безмежне, невизначене
неоформлене «дещо» утворює першооснову космосу. З точки зору
Анаксимандра, процес утворення Всесвіту проходить три основні етапи:
 на першому із «безмежного» виділяється «світове першоначало»,
своєрідний ембріон Космосу;
 на другому відбувається розподіл протилежності начал — вологого і
сухого, холодного і гарячого;
 на третьому етапі в процесі боротьби цих начал буття утворюються
чотири основні стихії. Це — вогонь (як поєднання гарячого і сухого начал),
повітря (як поєднання вологого і теплого), вода (вологого і холодного), земля
(холодного і сухого). В свою чергу, із цих основних стихій виникає усе
розмаїття конкретних речей.
Ще одним представником мілетської школи був учень Анаксимандра
Анаксимен (бл. 585—525 pp. до н. е.). Першоначалом усього сущого, з його
точки зору, вважається повітря. Завдяки повітрю виникає й існує світ. Через
те, що повітря має здатність «згущуватись» і «розріджуватись», утворюються
вітер, хмари, земля, вогонь. У філософських поглядах Анаксимена є важлива
теза про єдність мікро- і макрокосмосу. «Згідно з тим, як душа наша є
повітрям і утримує нас від розпаду, так і космос обгортається диханням
повітря». Тим самим людина уподібнюється малому Всесвіту
(мікрокосмосу), такому ж цілісному і різнобічному, як і великий космос
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(макрокосмос) — світ у цілому. Людина — це уподібнення світу, й існує вона
нарівні з ним. Людина не просто частинка Всесвіту, це єдине буття, яке
рівноцінне Всесвіту в цілому. В тезі Анаксимена повітря, частиною якого є
людська душа, виявляється як світова душа (або дух), завдяки якому космос
існує як цілісність. Речовотілесний характер універсального світопорядку,
буття, наочно представлений водою, повітрям, «апейроном», особливої
виразності набуває у філософському вченні Геракліта (бл. 535—475 pp. до
н. е.), який убачав першооснову світу у вогні. «Світ єдиний з усього, що
існує, — твердив Геракліт, — не створений ніким із богів і ніким із людей.
Він був, є і буде вічно живим вогнем, що закономірно спалахує і закономірно
згасає». У цьому пасажі виражається не тільки світоглядна позиція, але й
діалектика розвитку космосу через єдність протилежностей спалахування і
закономірного згасання.
Геракліт народився у місті Ефесі, що розташоване у центрі
Іонії. Він походить з царського роду, але зрікся престолу на користь свого
брата. За Гераклітом затвердились два імені: «Темний» та «Плакучий».
Перше він одержав за те, що його твори були написані таким способом, що
слова утворювали різний зміст при різному читанні. У його творах зміст
передавався натяками, був переплетений метафорами та висловами, які
потребували особливого тлумачення. Так, Діоген Лаертський повідомляв, що
Геракліт потурбувався написати книгу таким способом, що зрозуміти її
могли лише здібні люди, але іноді в творі своєму він висловлюється так чітко
і ясно, що навіть нерозумному не важко зрозуміти і вознестися душею. Ім‘я
«Плакучий» затвердилось за Гераклітом внаслідок того, що він оплакував
людей, вважаючи, що вони згубно ставляться до себе і ведуть нерозумний
спосіб життя.
Іонійська філософія (Фалес, Геракліт та ін.) шукає основу буття в
матеріальних елементах природи (воді, вогні), а тому тяжіє до
матеріалістичної відповіді на основне питання філософії. Водночас поряд з
матеріалістичними школами виникають філософські школи, серед яких
переважають ідеалістичні орієнтації.
Так, близько 532 p. до н. е. у Критоні виникає впливова релігійнофілософська група — Піфагорійський союз, засновником якого був виходець
з о. Самоса Піфагор (580—500 pp. до н. е.). Слід зазначити, що серед членів
цього союзу були й жінки, чого ми не спостерігаємо в інших філософських
школах. Першоосновою для Піфагора є кількісне відношення — число, але
слід зауважити, що число для нас — це величина арифметична і
математична, а для еллінів — величина геометрична, що існує у вигляді
геометричних пропорцій.
Так, одиниця — це точка, двійка — пряма (як можливість, що виникає із
двох точок). Трійка — площина. Четвірка — тіло, або об‘єм. Таким чином,
перші чотири числа є достатні, щоб визначити усе розмаїття світу чуттєвого
сприйняття. Сума цих чисел дає десятку (1 + 2 + 3 + 4 = 10), яка для
піфагорійців служила втіленням достатньої повноти та вдосконалення. Цей
ряд чисел у взаємному співвідношенні елементів включав такі основні
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музикальні інтервали: 2:1 — октава; 3:2 — квінта, 4:3 — кварта. Отже,
десятка виражає собор і повноту звучання.
Піфагором був відкритий взаємозв’язок числа і звуку. Він встановив, що
збільшення або зменшення струни дозволяє точно задати висоту звуку. Усе
своє життя та духовні зусилля Піфагор сконцентрував на пошуку гармонії. В
будові Всесвіту, в геометричних пропорціях, у суспільному житті, у
стосунках між людьми, в усіх проявах буття і людського існування — скрізь
він відшукує гармонію, яка привносить у все суще красу та благо. Гармонія
космосу мислиться піфагорійцями як чисельно-кількісна упорядкованість
світу, але справжньою, повною гармонією вона стає у поєднанні з такими
характеристиками реальності, як справедливість, добро, зло, душа тощо.
Гармонія є втіленням істинного буття — буття, обумовленого мірою. Міра
міститься в самому бутті. Міра присутня в кожній речі, але не може бути
виділена як частина або елемент. Міра будь-якої речі, якою б малою вона не
була, підпорядкована Всесвіту, є основою цілісності і порядку космосу.
Основною характеристикою Всесвіту для античної думки було те, що
космос — це упорядковане буття, яке протистоїть небуттю. Космос виникає
із хаосу.
Одним з принципових моментів Піфагорового вчення була віра у
«переселення» душі після смерті людини з одного тіла в інше. Згідно з ученням
Піфагора після смерті людська душа не може одразу звільнитися від гріхів
своїх, тому повинна вселитись в інше тіло, у якому продовжує свій шлях до
очищення і порятунку. І як тільки душа досягне бажаної чистоти, вона
звільняється з кола нових народжень і закінчує земне існування. Шляхи
очищення грішної душі різноманітні: піст, вегетаріанство, релігійні обряди.
Елейська школа. Представників цієї школи називали елеатами. До них,
зокрема, належали Ксенофан (565—473 pp. до н. е.), Парменід (кін. VI—V ст.
до н. е.), Зенон Елейський (490—430 pp. до н. е.).
Ксенофан порушив питання про начало буття як про «єдине», яке він
назвав богом. У вирішенні цієї проблеми він виступив як рішучий і
безкомпромісний критик традиційних поглядів, що існували на той час у
Греції, і насамперед проти найавторитетнішого і прославленого Гомера. Він
не погоджується з Гомером у тому, що боги подібні людям. Богів не може
бути багато. Якщо богів було б два або більше, то один з них повинен був би
підкоритись іншому, а сутність бога полягає в тому, що він наймогутніший і
найкращий з усіх істот, а тому він є один.
Про ідеалістичну орієнтацію елейської філософії свідчать конкретні
міркування Парменіда про суще.
Якщо Ксенофан під сущим розуміє єдиного Бога, то на відміну від нього
Парменід, розглядаючи проблему буття, не пов‘язує його ні з чим
конкретним.
У Парменіда буття наділене своїми конкретними якостями. Воно
неподільне, несуперечливе, нерухоме, вічне, має форму кулі. Слід зауважити,
що кулеподібна форма буття обирається Парменідом невипадково. В
античній філософії кулеподібність вказує не на форму, а вважається
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символом досконалості. Кулеподібність буття у Парменіда означає і те, що
все суще в світі, притаманне буттю, становить собою буття і ніщо інше, крім
буття. Базисом, на якому будується все суще, у Парменіда виступає
положення про те, що «буття є, а небуття немає».
Пізнати цей єдиний світ можна тільки завдяки мисленню. В міркуваннях
Парменіда чітко виявлено тенденцію до ототожнення буття з мисленням:
«думка — і те, про що думка — тотожні», також тотожні «мислиме і суще».
Розглядаючи проблему пізнання, Парменід не заперечує існування
«чуттєвого світу», який базується на сприйнятті світу за допомогою чуття.
Але мислення настільки переважає чуття, що єдиносущим слід визнати лише
мислиме буття на противагу чуттєво сприйманому буттю. З цих міркувань
логічно випливає «неістинність» руху, який існує як ілюзія чуттєвого світу, а
тому не може визнаватись справжнім буттям.
У цілому ж вчення Парменіда про завершеність і нерухомість буття слід
розглядати як початок і основу розвитку метафізичного світогляду.
Послідовник і учень Парменіда — Зенон Елейський (бл. 490—430 pp. до
н.е.) намагається довести справедливість поглядів свого вчителя на проблему
буття. Для цього він доводить неймовірність руху, множинності та інших
якостей чуттєвого світу. Зенон розробляє особливу систему обгрунтувань, які
увійшли до історії філософської думки як парадокси, або апорії (нерозв‘язна
суперечність).
Апорії Зенона Елейського такі:
1. «Рухоме не рухається ні у тому місці, де воно є, ані у тому, де його
немає».
2. «Дихотомія» (поділ на дві частини) твердить, що рух не може
закінчитися, оскільки перш, ніж він досягне кінцевого пункту, необхідно
пройти половину шляху, але перш, ніж досягти цієї половини, необхідно
пройти «половину половини», і так без кінця. За такою логікою рух не може
не тільки закінчитися, але й початися.
3. «Ахілл і черепаха» формулюється так: швидконогий Ахілл ніколи не
наздожене черепаху, оскільки, перш ніж він подолає відстань до черепахи,
вона теж проповзе якусь, хай і невелику відстань. Щоб подолати цю відстань,
Ахіллу знадобиться якийсь, хай знову ж таки невеликий, час, протягом якого
черепаха проповзе ще якусь відстань, і так без кінця.
4. «Стріла, що летить», формулюється так: випущена з лука стріла
нерухома, оскільки у будь-який момент руху займає рівне собі місце. Йдеться
про те, що вся траєкторія польоту стріли складається з нерухомих положень
стріли в різних місцях простору, але хіба ж можна отримати рух із суми
станів спокою?
5. Апорія «стадіон». Якщо два тіла рухаються назустріч одне одному й
відносно одне одного, то одне з них пройде повз друге, витративши на це
стільки ж часу, скільки необхідно для проходження повз половину того, що
не рухається. Тоді половина дорівнюватиме цілому.
6. Апорія «проти простору». Елейська філософія не допускала небуття,
стверджуючи, що буття є, а небуття не існує. Зенон висував апорію і проти
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реальності простору. Суть її полягає в тому, що коли річ розташована у
просторі, то ця річ і цей простір повинні знаходитись в іншому просторі,
який оточує їх, а це, в свою чергу, повинно знаходитись в ще іншому
«просторі», і так до нескінченності.
Але уявити нескінченну множину просторів, «вкладених» один в один,
абсурдно. Тому і сам простір, ідея якого потребує «абсурдної» уяви,
нереальний.
7. Апорія проти чуттєвого сприйняття світу («Зерно, що падає»). Якщо
під час падіння одного зерна або його тисячної долі нічого не чути, то звідки
береться шум під час падіння маси зерна? Хіба шум може виникнути із суми
нечутного, а звідси висновок: і людські відчуття не можуть дати істинного
знання, на них не можна покладатися.
Зенон розробив систему доказів «від супротивного». Схема цих доказів
така: спочатку приймається припущення, що твердження, яке необхідно
спростувати, відповідає дійсності. Потім з цього твердження виводяться
наслідки, які суперечать дійсності, тобто призводять до абсурду. Своїми
апоріями Зенон зафіксував формальну суперечливість руху. Заперечення
руху базується на прийнятті головної тези елейської філософії про єдність,
сталість і несуперечливість сущого. Оскільки рух виявляється суперечливим,
він оголошується як такий, що не існує. Такий тип міркування, що
обґрунтовує докази шляхом спростування і побудований на використанні
сили заперечення, має назву негативної логіки.
Переходячи до вивчення другого, класичного, періоду історії філософії
Греції, звертаємо увагу на вчення софістів.
Софісти — це старогрецькі філософи середини V—першої половини
IV ст. до н. е. Протагор (480—410 pp. до. н. е.), Горгій — 483—375 pp. до
н. е.) та ін. Слово «софіст» означає мудрий, а з середини V ст. так називають
учителів красномовства. Характерною рисою вчення софістів є релятивізм,
який заперечує наявність будь-якого об‘єктивного, а значить, й істинного
змісту в людських знаннях.
Основна проблема, що її вирішують софісти, — це реальність сущого.
Вирішення цієї проблеми, за Протагором, зводиться до такого твердження:
«Є тільки світ думки, світу сущого не існує». Світ гадки відносний і
суперечливий. Будь-яка істина відносна.
Характер діяльності софістів полягав у тому, що вони повинні були
навчити людину захищати будь-яку точку зору, якою б абсурдною вона не
була. Основою такого навчання було уявлення про відсутність абсолютної
істини і об‘єктивних цінностей. Відносність понять добра і зла, суто
формальне вміння маніпулювати словами приводило до таких тверджень:
«Хвороба — зло для хворого і благо — для лікаря»; «Смерть — зло для
померлого, а для могильників — благо».
Софістами була започаткована тенденція «повороту до людини», яку
Протагор висловив у своїй знаменитій тезі: «Людина є міра всіх речей: сущих
у тому, що вони існують, і не сущих у тому, що вони не існують». Протагор
був звинувачений в нечестивості, оскільки його твір починався словами:
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«Про богів я не можу знати ні того, що вони є, ні того, що їх немає, ні того,
який вони мають вигляд». Філософ Трасимах вважав, що боги не звертають
уваги на людей. Феодор Кірейський заперечував існування богів. Крітій
стверджував, що релігія призначена для того, щоб примушувати простих
людей виконувати закони.
У період розквіту грецької демократії важливу соціальну функцію
виконували риторика та софістика; зміст та призначення останньої
розкривається Протагором у міфі про створення людини. Людина була
створена безпорадною і вела дикий спосіб життя подібно до тварин. Потім,
завдяки Прометею, вона придбала вогонь та ряд корисних умінь. Однак ці
надбання хоча і полегшили життя людини, але не дали змоги для її
порятунку. Люди вороже ставилися один до одного, що не давало їм змоги
об‘єднатись. І тоді бог Зевс відкрив людям Сором і Правду, котрі
започаткували основи порядку серед людей, але щоб підтримувати цей
порядок, потрібно оволодіти політичним мистецтвом, якому може навчити
софістика.
Сократ (349—399 pp. до н. е.). Його внесок у розвиток філософської
думки визначають як «сократівський поворот» у філософії. Суть його
полягає у зверненні філософських міркувань з космогонічної проблематики
до теми людини. «Пізнай самого себе» — такою є теза сократівського
вчення. Такого знання можна набути лише у безпосередньому контакті з
іншими людьми, в діалозі. Тому Сократ більшу частину свого часу проводив
на площах, в палестрах, вступав у розмови з кожним, хто бажав говорити з
ним. Стиль і характер цих розмов відображені в діалогах Платона. Він
неодноразово вступав у суперечки з приводу визначення змісту таких понять,
як благо, мудрість, справедливість та ін. У ході розмови Сократ ставив
запитання, отримував відповідь, як правило, неповну, знову ставив запитання
і, коли спантеличений співрозмовник остаточно заплутувався і питав, а що
думає Сократ з приводу цього, він відповідав: «Я знаю лише те, що нічого не
знаю».
Політичні погляди Сократа ґрунтувались на таких засадах: влада повинна
належати кращим, тобто справедливим і мудрим, які здатні оволодівати
мистецтвом управління державою. Виходячи з цього, він суворо критикував
афінську демократію.
Заслуга Сократа в історії філософії полягала в тому, що він на практиці
довів значення діалогу як основного методу пошуку істини. Загибель
Сократа трактують як розправу влади над незалежним мислителем, але існує
й інша версія: Сократ був засуджений до страти за злодіяння свого учня
Крітія. Перебуваючи у в‘язниці, він прийняв отруту. Цікаво, що Сократ
відмовився від втечі з в‘язниці, посилаючись на необхідність виконувати
вирок суду, який виніс йому народ.
Після смерті Сократа в Греції утворилося кілька філософських шкіл його
послідовників — кініків, кіренаїків та мегариків.
Кініки (від грец. «kinos» — собака). Засновник школи — Антисфен
(бл. 435—370 pp. до н. е.). Назву ця школа дістала за пропаганду способу
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життя, який, з точки зору її представників, повинна вести людина. Учень
Антисфена Діоген звів свої потреби до мінімуму і жив у діжці. Ці філософи
вважали, що жити потрібно на природі, звільнившись від культурних
традицій, розкоші та пересиченості. Легенда зберегла розповідь про те, як
Діоген із засвіченим ліхтарем ходив вулицями Коринфу. На запитання
здивованих людей, чим він займається, відповідав: «Шукаю людину».
Кіренаїки. Засновник школи Аристіпп із Кірени (бл. 435—360 pp. до н.е.).
Сутність учення: «Людина схожа на місто в облозі, вона перебуває завжди у
полоні афектів та почуттів». На основі цього кіренаїки обстоювали принципи
одержання насолоди від життя (гедонізм). Ідеї гедонізму знайшли свій
розвиток у Епікура та його послідовників.
Мегарики. Засновник школи Евклід із Мегари (жив між 450—380 pp. до
н. е.). Він стверджував, що існує тільки одне благо, яке називають різними
іменами. Позиція мегариків основується на тому, що суще одне, але потрібно
зважати на те, що існує багато імен сущого. Мегариків в античності називали
ще й діалектиками за ряд сформульованих ними логічних парадоксів:
«Купа», «Лисий», «Рогатий» і т. ін. Суть парадоксу «Купа» полягає в тому,
що якщо додавати по одній зернині, то з якогось моменту з‘явиться купа, та чи
може купа виникнути в результаті додавання однієї зернини. «Лисий»: якщо
волосся випадає з голови по одній волосині, то з якого моменту людина стає
лисою? «Рогатий»: ти маєш те, чого ти не загубив. Роги ти не губив, значить,
ти рогатий. Мегарська школа відіграла значну роль у розвитку логіки.
Представником класичного періоду є філософ Демокріт. Демокріт (460—
370 pp. до н. е.) — один з найвідоміших старогрецьких філософівматеріалістів,
учений-енциклопедист.
Він
є
основоположником
матеріалістичної лінії у філософії. У вирішенні проблеми буття Демокріт
проголошує наявність двох начал: атомів і пустоти. Атоми різняться за
величиною, формою. Іншою реальністю усього сущого є пустота. Вона
існує, вміщуючи в собі різні предмети, а може існувати й без них, самостійно.
Кількість атомів нескінченна, нескінченна і пустота. Звідси вічність сущого у
просторі і часі. Демокріт перший з мислителів вводить поняття причини.
Якщо у досократиків головним було питання — «із чого» виникають усі речі,
то у Демокріта — «з огляду на що». Він стверджує, що ніщо не виникає без
причини. Причинність у Демокріта обумовлюється коливальним рухом
атомів і зіткненням їх.
У теорії пізнання Демокріт розрізняє чуттєве та розумове знання.
Чуттєвий досвід нам дає «темне», неповне знання, і лише мислення здатне
дати точне і повне знання про навколишній світ. Переконаність у тому, що
людські відчуття неспроможні дати істинні знання, знайшла своє
відображення в історичному переказі про самоосліплення філософа. Згідно з
цим переказом Демокріт наприкінці життя осліпив себе, щоб уникнути
полону від чуттєвого (споглядального) досвіду.
За Демокрітом, усе живе відрізняється від неживого, і ця різниця полягає в
наявності душі, яка утворюється із специфічних атомів, подібних до вогню.
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Людина відрізняється від тварини особливим розташуванням атомів душі.
Душу Демокріт вважав смертною, коли людина вмирає, атоми душі
полишають її і розсіюються у просторі. Боги, за Демокрітом, — це особливі
з‘єднання вогненних атомів, які нелегко руйнуються, але все ж вони не вічні.
Вони здатні позитивно або негативно впливати на людину, подаючи людині
ті чи інші знаки.
Етичні та соціальні проблеми. Найкращою формою держави Демокріт
вважав демократичний поліс. Основною умовою збереження демократії він
вважав наявність у громадян таких моральних якостей, які утворюються
вихованням та освітою.
Платон (427—347 pp. до н. е.). Якщо Демокріт відомий як творець першої
послідовної системи матеріалізму (лінія Демокріта), то Платон виступив у
ролі творця першої послідовної системи ідеалізму, яка дістала назву лінії
Платана. Він перший визначив філософію як науку, що будується на
абстрактних поняттях (ідеях), заснував свою школу в Афінах — Академію.
Збереглася значна частина творчої спадщини Платона, яка складається з 334
діалогів, «Апології Сократа» і 13 листів.
Вчення про буття. Основа платонівського розуміння буття ґрунтується на
ідеалістичному розв‘язанні основного питання філософії. Первинним у бутті
виступають ідеї, абстрактні поняття, які мають назву універсали. З погляду
Платона, ідеї вічні, незмінні, досконалі, а тому становлять буття у найбільш
можливій повноті свого вияву. Що ж до матерії, то вона являє собою
«нульове буття», або небуття, ніщо. Ідея та матерія активно співіснують і
взаємодіють. Результатом цієї взаємодії є і речі навколишнього чуттєвого
змінного світу. Але речі навколишнього світу не є чимось «чисто»
матеріальним, бо «чиста» матерія — це ніщо. Ідеї, за Платоном, є не що інше,
як речі, тільки позбавлені просторово-часової обмеженості, очищені від
матерії, увічнені і досконалі.
Речі повсякденного світу є чимось менш досконалим і становлять копію
якогось оригіналу, його «тінь». Цим оригіналом є ідея.
Теорія пізнання. Згідно з ученням Платона процес пізнання являє собою
процес пригадування (грец. «анамнез») душі. Це властиве тільки людській
душі, яка до переселення в тіло існує в царстві ідей. Вселяючись у тіло, душа
забуває про те, що споглядала, але за певних умов вона здатна пригадати
забуте. Розглядаючи шлях пізнання, Платон використовує притчу про печеру:
«Люди перебувають ніби у підземному помешканні, подібному до печери, на
стінах якої очі бачать гру тіней. Змушені бачити усе життя лише тіні, не
бачачи реальних предметів, люди звикають вважати ці тіні справжніми
предметами». Тіні — це результат сприйняття світу почуттями. Пізнання ж
істинної дійсності — світу ідей — можливе лише за допомогою розуму.
Методами пізнання, з точки зору Платона, є діалектика та математика. Діалектика — здатність ставити питання і давати відповіді на них. Математика
(геометрія) здатна вивести людину із світу почуттів та невизначеності у світ
ідеального сущого.
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Людина та суспільство. Людина та суспільство у вченні Платона існують
як єдине ціле. Індивідуальна добродійність і суспільна справедливість — це
два основні полюси людського життя, які мають бути узгоджені між собою.
Звідси необхідність відповідного суспільного укладу буття, за ідеал якого
править узгодженість окремої людської добродійності з державним ладом у
цілому.
Розглядаючи форми державності, Платон визначає дві «правильні» з них
— монархію та аристократію. Сюди він відносить і демократію, якщо
остання дотримується законів, чотири «неправильні» — беззаконну
демократію, теократію, олігархію і тиранію. Першу модель ідеальної
держави Платон розробляє у діалозі «Держава». За своїми основними рисами
ідеальна держава у Платона — це поліс. Його поліс — це «правління
кращих» (аристократія).
Цінними для сьогодення є ідеї Платона про те, що держава не повинна
бути узурпатором, а має діяти на благо суспільства, і керувати нею повинні
чесні і кваліфіковані люди (філософи). Саме в цьому напрямі йдуть зараз
дискусії про роль держави у суспільстві та її морально-професійний уклад.
Аристотель (384—322 pp. до н.е.) — провідний філософ класичного
періоду, який у своїх поглядах поєднував матеріалізм з ідеалізмом. Навчався
у Платона в Академії, був вихователем 13-річного Олександра
Македонського, створив свою філософську школу — Лікей. Згодом її назвали
школою перипатетиків (від грец. «прогулянка»).
Вчення про буття. Аристотель піддає критиці вчення свого вчителя
Платона. Критика ця мала принциповий характер: «Платон мені друг, але
істина дорожча». З точки зору Аристотеля, суще не може існувати окремо від
речей. Буття у нього існує як єдність матерії та форми. Матерію
Аристотель розглядає як можливість. Для того щоб із можливості виникло
щось дійсне, матерія повинна мати форму, яка перетворює її на актуальне
суще. Наприклад, якщо ми візьмемо мідну кулю, то матерією для неї буде
мідь, а формою — кулеподібність; відносно живої істоти матерією є її
тілесний склад, а формою — душа, котра забезпечує єдність і цілісність усіх
її тілесних частин. Форма, за Аристотелем, — активне начало, тоді як
матерія — пасивна. Матерія подільна до нескінченності, форма неподільна і
тотожна самій речі. Найвищою сутністю Аристотель вважає чисту (очищену,
звільнену від матерії) форму. Врешті-решт Аристотель доводить відрив
матерії від форми. Звільнена від матерії форма — це вічний двигун, який є
джерелом руху і життя, космічного цілого. В цьому якраз і виявляється
ідеалізм у філософії Аристотеля. Саме через те, що Аристотель вважав
першоосновою форму, а не матерію, теологи середньовіччя залучали його до
фундаторів богослов‘я (поряд з Платоном), оскільки безтілесна форма
Аристотеля успішно збігалася з образом безтілесного, але всемогутнього бога.
Узагальнюючи сутність старогрецького вчення про буття, можна дійти
таких висновків. Для більшості філософів характерне дуалістичне
протиставлення двох начал: буття і небуття — у Парменіда, атомів і пустоти
— у Демокріта, ідеї і матерії — у Платона, форми і матерії — у Аристотеля.
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За допомогою цих двох начал філософи намагалися пояснити буття світу та
людини. І другий важливий момент. Старогрецькі мислителі як матеріалісти,
так і ідеалісти, були космістами, їхні погляди були спрямовані на розкриття
таємниць природи, космосу.
Вчення про пізнання. Знати, за Аристотелем, — значить знати загальне, бо
воно є першоначалом за своїм буттям. Універсалії (категорії) структурують
хаос уявлень (чуттєву цілісність) і роблять останню пізнаваною. Арістотель
визначає 10 основних категорій: сутність, кількість, якість, відношення,
місце, час, стан, володіння, дія, страждання.
Аристотель — фундатор (засновник) формальної логіки. Він визначив три
основні закони логіки:
1. Закон тотожності.
2. Закон усунення протиріччя.
3. Закон виключеного третього.
Учення про людину та суспільство. За Аристотелем, проблеми людини
вивчає практична філософія, яка складається з двох частин — етики та
політики. Аристотель — фундатор етики евдемонізму, згідно з якою найвище
благо людини — щастя (на відміну від етики гедонізму — філософії
насолоди). Щасливою людину робить добродійність (арете). Чим вище
арете, тим повніше щастя. Аристотель визначає два види чеснот: етичні (як
середина між людськими вадами; наприклад, мужність як середина між
відчаєм і боягузтвом) та інтелектуальні.
Людина — це суспільна тварина, яка наділена душею та політичною
свідомістю. Найкраще державне об‘єднання — це поліс. Остаточна мета
полісу — щасливе життя. Найкращий лад — це правління найкращих
аристократів. Аристотель вважав природним відношення «раб — господар»,
але рабами повинні бути не елліни, а варвари.
Епоха еллінізму і Римської імперії. Згадаємо, що перший період ранньої
грецької філософії охоплює понад 150 років. Другий — класичної
філософської думки — близько 100 років. Останній, третій період історії
античної філософії, пов‘язаний з епохою еллінізму і Римської імперії. Він
починається з кінця IV ст. до н.е. і закінчується у V—VI ст. н. е. Цей період
охоплює близько восьми віків. Філософія цього періоду має кілька основних
напрямів, мало пов‘язаних один з одним. Це такі: епікурейці (засновник
Епікур), скептики (Піррон), стоїки (Зенон з Кітіону). Для мислителів
елліністичної та римської епохи доля окремої людської індивідуальності
виокремлюється із загальної долі людського світу і утворює особливе,
самостійне буття, яке потребує уважного філософського дослідження.
Завершився цей період розвитку філософії у 529 p. н. е., коли за указом
візантійського імператора Юстініана були закриті останні філософські школи
в Афінах, а філософам було заборонено їхню діяльність.
Епікур (341—270 pp., до н. е.) — філософ-матеріаліст, афінянин, заснував
свою школу «Сад».
Вчення Епікура поділяється на три частини — «каноніку» — вчення про
пізнання, «фізику» — вчення про природу та «етику».
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Вчення про буття. За Епікуром, у Всесвіті існують тільки тіла, які
складаються з неподільних часток — атомів (згадаємо вчення Демокріта). Ці
атоми різняться за величиною та формою. Вони перебувають у постійному русі.
Проте, на відміну від поглядів Демокріта, у якого атоми рухались прямолінійно,
на думку Епікура, вони можуть рухатись криволінійно і спонтанно, що зближує
його точку зору з сучасним розумінням руху елементарних частинок.
Епікур визнавав наявність нескінченного числа світів у безмежному
просторі. Душа також складається з атомів, особливо тонких і розсіяних по
тілу, і схожа на Вітер. Будь-які тіла, що колись виникли, з часом
розпадаються, а разом з ними розпадається і людська душа. «Смерть не має
до нас ніякого відношення, коли ми є, то смерті ще немає, а коли смерть
настане, — нас уже немає». Поділяючи загальновизнану думку, Епікур
визнавав існування богів, яких не треба боятися, але слід поклонятися їм і не
чекати від них допомоги.
Етичні погляди Епікура перебували під впливом засновника школи
кіренаїків Аристіппа: насолода — єдине благо для людини. Насолоду Епікур
розумів як відсутність страждань. Щоб уникнути страждань, людина повинна
уникати тривог, небезпеки, участі у громадських та державних справах.
Багато уваги епікурейці приділяють боротьбі із забобонами, а також з
релігією, яка вселяє в людину страх смерті.
Вчення про пізнання. Джерелом людських знань є чуттєве сприйняття світу
і засновані на його узагальненні уявлення про навколишній світ. Усі хибні
знання виникають внаслідок помилок нашого мислення. Епікуреїзм мав
досить широкий вплив на свідомість мислителів наступних етапів
елліністичної епохи, зокрема Риму. Найбільш відомим з послідовників
Епікура у Римі був Tim Лукрецій Кар (96—55 pp. до н. е.). До нас дійшла його
поема «Про природу речей», у якій він послідовно виклав свою
матеріалістичну, атомістичну позицію.
Наприкінці IV ст. до н.е. виникає школа стоїцизму. Засновник цієї школи —
Зенон з Кітіону (бл. 336—264 pp. до н. е.). Ця школа була логічним
продовженням школи софістів, але мала свої особливості. Подальший розлад
суспільних відносин, загроза розпаду Римської імперії висунули перед
філософами завдання створення більш жорстких норм морально-етичного
виховання громадян у суспільстві. Замість теорії «вільного поводження»,
досягнення повсякденної насолоди і необмеженого блага, потрібно було
розробити основи раціональної етики, побудованої на принципах дотримання
розумних потреб. Звичайно, що така теорія має велику цінність у сьогоденних
умовах. Замість колективних форм відповідальності людей має місце
індивідуалізація людини, піднесення її відповідальності за свої дії.
Проповідується фаталізм, віра в людську долю, трагічне стає героїчним. Замість
альтруїзму проповідується егоїзм, егоцентризм і аскетизм. У світі панує
невблаганна необхідність (фаталізм), вчать стоїки, і немає можливості
протистояти їй, людина цілком залежить від усього, що діється у зовнішньому
світі, природі. І мудрець, і невіглас підкоряються необхідності, але «мудрого
необхідність веде, дурного ж — волочить». Мудрість дозволяє стримувати
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афекти (чуттєві пориви), але для цього, згідно з ученням стоїків, слід виробити в
собі чотири чесноти: розсудливість, невибагливість, невблаганність, мужність і
таким чином можна виробити ідеальний спосіб ставлення до світу — апатію
(відсутність переживань, безпристрасність, загальне блаженство). В плані
наявних на той час соціальних негараздів слід розглядати появу такого напряму
в філософії, як скептицизм. Засновником скептицизму був Піррон (бл. 360—270
pp. до н. е.). За переказами, він ніщо не вважав ні прекрасним, ні потворним, ні
справедливим і вважав, що істинно ніщо не існує, а людські вчинки керуються
лише законом і звичаєм. Піррон оголошує неможливим будь-яке істинне знання
про речі навколишнього світу.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Розглянуті періоди античної філософії повністю охоплюють її
існування з VI ст. до н.е. аж до ІІ ст. н.е. і подекуди до повної руйнації
Римської імперії. Саме в цей період було закладено основні сенси, які стали
провідними для західної філософії на наступні століття. І основні ідеї
філософії античності складають сутність основних філософських питань
сьогодення.
5.
ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ФІЛОСОФІЇ
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Якщо грецька філософія виникла на ґрунті античного рабовласницького суспільства, то філософія Середньовіччя належить до епохи
феодалізму (V—XV ст.).
Особливості філософії Середньовіччя. На відміну від грецької філософії,
яка була пов‘язана з язичницьким багатобожжям (політеїзмом), філософська
думка середніх віків ґрунтується на вірі в єдиного бога (монотеїзм). Основу
християнського монотеїзму становлять два важливі принципи: ідея
божественного творіння та ідея божественного одкровення. Обидві ці ідеї
тісно взаємопов‘язані і сповідують єдиного бога, уособленого в людській
подобі. Ідея творіння становить основу середньовічної онтології, а ідея
одкровення є основою теорії пізнання (через бога). Звідси всебічна
залежність середньовічної філософії від теології, а всіх середньовічних
інститутів — від церкви. Середньовічне мислення за своєю суттю є
теоцентричне: реальністю, яка визначає все суще, є не природа, а Бог.
Світогляд у середньовічній філософії має назву креаціонізму від
латинського слова «creatio», що означає творити.
Вчення про буття. Згідно з християнським догматом, Бог створив світ із
нічого, створив актом своєї волі, внаслідок своєї всемогутності. У
середньовічній філософії дійсним буттям може бути лише Бог. Він вічний,
незмінний, ні від чого не залежить і є джерелом усього сущого. На відміну
від Бога, створений світ не має такої самостійності, тому що існує не завдяки
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собі, а завдяки Богові. Звідси мінливість світу, його плинність і
несамостійність.
Проблема пізнання. Християнський бог недоступний для пізнання, але він
розкриває себе людині, і його відкриття явлено в священних текстах Біблії,
тлумачення яких і є основним шляхом пізнання. Вивчення Святого Письма
привело до створення спеціального методу інтерпретації історичних текстів,
який дістав назву екзегетика. Отже, знання про створений світ можна одержати
тільки надприродним шляхом, і ключем до такого пізнання є віра.
У середньовічній філософії необхідно розрізняти буття та сутність
пізнання тієї чи іншої речі, яка починається з відповіді на такі запитання:
1. Чи є річ?
2. Що вона собою являє? Яка вона?
3. Для чого вона існує?
Відповідь на перше запитання дає змогу з‘ясувати існування речі.
Відповівши на решту запитань, можна з‘ясувати сутність речі. Цю проблему
в середньовічній філософії розглядає Боецій. Згідно з його поглядами, буття і
сутність сходяться тільки в Богові. Що ж стосується створених речей, то вони
складні, і буття та сутність у них не ототожнюються. Щоб та чи інша
сутність дістала своє існування, вона має бути створена Богом.
Проблема людини. На питання, що таке людина, середньовічні філософи
давали різні відповіді: одна з них — це біблійне визначення сутності людини
як «образу і подоби» Божої. Існували й інші визначення: людина — це
розумна тварина. Виходячи з цього, філософи Середньовіччя ставили таке
запитання: яке начало переважає в людині — розумне чи тваринне?
Головною особливістю у вирішенні цього питання є подвійна оцінка людини.
З одного боку, людина створена за «образом і подобою» Божою і є царем
природи. А цареві необхідні дві речі: по-перше, свобода та незалежність від
зовнішнього впливу; по-друге, щоб було над ким царювати. І Бог наділяє
людину розумом, незалежною волею і здатністю міркувати та розрізняти добро
і зло. Це і є сутність людини, образ Божий в ній. А для того, щоб людина була
царем у світі, що складається з тілесних речей та істот, Бог дає їй тіло і душу, як
ознаку зв‘язку з природою, над якою він царює.
Як бачимо, в середньовічній філософії людина не є органічною часточкою
космосу. Вона начебто вирвана з космічного природного життя і поставлена
над ним. Вона вища від космосу і повинна бути царем природи, але через
своє гріхопадіння, яке властиве їй, людина не володіє собою і повністю
залежить від милосердя Бога. Двоїстість становища людини —
найважливіша риса середньовічної антропології. Але слід зазначити, що
людина середньовічного суспільства є насамперед духовне начало. Вона
усвідомлює себе не просто «греком», «громадянином», «рабом», а
насамперед одухотвореною (такою, що має душу) істотою.
Феодальна епоха — це не тільки «темні віки» у поступальному русі
людської цивілізації. Феодальні виробничі відносини забезпечують людині
значно ширші можливості для активного впливу на навколишнє буття,
зростання ролі духовного моменту порівняно з античними. Зв‘язки, що
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включають індивіда у сакральні зв‘язки, а таким є насамперед церква, мають
винятково духовний характер.
Філософія у Візантії. Візантійська культура являє собою неповторний
сплав античних традицій зі стародавньою культурою народів, що її населяли,
— єгиптян, сирійців, вірмен та інших народів Малої Азії і Закавказзя, племен
Криму та арабів. Візантійці з великою повагою ставилися до науки та освіти.
Візантійські філософи зберегли античне розуміння науки, об‘єднавши всі
наукові знання під іменем філософії.
Найвпливовішим філософським напрямом був неоплатонізм. Його головні
представники Плотін (205—270 pp.), Ямвліх (245—330 pp.) і Прокл (412—
485 pp.).
Вчення про буття. Для неоплатоніків світ являє собою ієрархічну систему,
в якій кожний нижчий щабель зобов‘язаний своїм існуванням вищому. На
найвищій сходинці цієї «драбини» перебуває єдине — це бог, це благо, або
те, що існує по той бік всього сущого, тобто в трансцендентальному світі.
Єдине є причиною всякого буття. Все суще існує остільки, оскільки воно
наближається до єдиного. Другий щабель — це розум, це чисте буття, це ідеї,
породжені єдиним. Третій — душа. Вона вже не єдина, вона виступає як
душа демонів, людей, тварин, рослин. Крім того, вона рухається, душа —
джерело всякого руху. Ще нижче розташований четвертий щабель, на ньому
знаходяться тіла. Згідно з поглядами неоплатоніків, душа виявляє найкращі
свої якості; здатність мислити, гармонію вона одержує від розуму, а тіло
завдяки душі одержує форму.
Візантійці з великою шаною ставилися до освіти і науки. Знаменитий
візантійський богослов і філософ Іоанн Дамаскін написав відому працю
«Джерело знань», у якій є такі слова: «Вчення — світло, неуцтво — тьма».
Дамаскін дав наукове визначення філософії, наголосивши на важливості
таких її рис:
1) філософія є знання про природу сущого;
2) філософія є знання божественних і людських справ, тобто всього
видимого і невидимого;
3) філософія є справа смерті;
4) філософія — уподібнення Богові, а уподобитися Богові можна трьома
способами:
а) мудрістю, або знанням істинного блага;
б) справедливістю, яка передбачає рівний розподіл і неупередженість в
судженнях;
в) благочестям, яке стоїть вище справедливості, бо вимагає відповідати
добром на зло;
5) філософія — початок усіх мистецтв і наук, бо філософія — любов до
мудрості. Оскільки істинна мудрість — це Бог, то любов до Бога і є справжня
філософія.
Вчення про людину. Людина в системі неоплатоніків є поєднання
божественного і самототожного розуму з мертвим, інертним тілом. Мета і
сенс життя полягає у тому, щоб звільнити розум, дух від пут матерії і
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з‘єднатися з єдиним розумом. З точки зору неоплатоніків, джерело усякого
зла — матеріальне і тілесне; джерело блага — найвище знання, філософія.
Людина повинна навчитися мислити і підкоряти собі тіло шляхом вправ,
аскези. Філософія неоплатоніків — Плотіна, Ямвліха, Прокла — мала
великий вплив на християнських мислителів Візантії. Найбільш значною
фігурою серед них був Псевдо Діонісій Ареопагіт (V ст.), який виклав
християнське віровчення в термінах та поняттях неоплатонізму. Твори
Діонісія лягли в основу подальшого розвитку містичного напряму в
богослов‘ї та філософії як Візантії, так і Заходу. Термінологія та аргументація
неоплатоніків використовується й іншими мислителями — Василієм
Кесарійським, Григорієм Назіанзіном, Григорієм Ніським.
Починаючи з Х—XI ст., в розвитку богословсько-філософської думки
Візантії слід зазначити дві тенденції — раціоналістично-догматичну і
містично-етичну. Для першої характерним є інтерес до зовнішнього світу,
його будови, а отже, до астрономії, яка у середньовічній свідомості тяжіла до
астрології й пробуджувала інтерес до окультних наук і демонології, а також
інтерес до людського розуму, до логіки. Для раціоналістичної тенденції
характерним є також інтерес до історії філософії та політики. Друга
тенденція — ісихазм — знаходить свій вияв у творах монахів-аскетів —
Іоанна Лествічника і Григорія Палами. Вона зосереджувала свою увагу на
внутрішньому світі людини і на практичних заходах щодо його
удосконалення в дусі християнської етики. Ісихія — вміння досягати спокою,
безмовності, відчуженості від конкретної реальності.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
Боротьба між містичним і раціоналістичним напрямами особливо
загострилась в останній період існування Візантійської імперії. Великої
популярності в країні набуло вчення Палами, особливо у середнього та
нижчого духовенства. Проти нього виступав калабрійський філософ-гуманіст
Варлаам (1290—1348 pp.), який обстоював тезу про пріоритет розуму над
вірою. В XIV—XV ст. гуманістично-реалістичний напрям у філософії і науці
набуває значного поширення у Візантії, виявляючи в багатьох аспектах
спільність із західноєвропейським гуманізмом.
Візантійська богословська та аскетична література багато в чому
визначила склад та спрямованість мислення в Київській Русі. Найбільше це
виявилось у виборі православної релігії на Русі та введенні князем
Володимиром християнства (X ст.).
6. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
(НОМІНАЛІЗМ ТА РЕАЛІЗМ)
Однією з особливостей середньовічної філософії є боротьба між
реалістами та номіналістами. Слід зазначити, що реалізм у його
середньовічному розумінні не має нічого спільного з сучасним значенням
цього терміна. Реалізм — це вчення, згідно з яким об‘єктивна реальність
(буття) існує у вигляді лише загальних понять, або універсалій. Згідно з
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ученням реалістів, універсалії існують раніше від речей і незалежно від
речей, являючи собою думки та ідеї божественного розуму. І тільки завдяки
цьому людський розум має змогу пізнати сутність речей, бо ця сутність є не
що інше, як загальне поняття. Зрозуміло, що для реалістів (Ансельм
Кентерберійський (1033—1109 pp.) та ін.) пізнання можливе лише за
допомогою розуму, який має божественну природу.
Номіналізм. Термін «номіналізм» походить від латинського слова
«nomen», що означає «ім‘я». На противагу середньовічному реалізмові,
номіналісти вважали, що реально існують лише поодинокі індивідуальні речі,
а загальні поняття (т. зв. універсалії) — лише назви, знаки або імена,
породжені людським мисленням. Основними представниками цього напряму
були: Д. Скот, І. Росцелін, У. Оккам.
Крайні номіналісти, до яких належав Росцелін (XI—XII cm.),
обґрунтовували думку про те, що загальні поняття — це тільки звуки
людського голосу; реально існує лише одиничне, а загальне — це ілюзія, яка
може існувати лише в людському розумі.
Слід зазначити, що полеміка між реалізмом і номіналізмом почалася із
суто теологічної проблеми про характер реальності «святої трійці».
Реалізм наполягав на істотності, реальності, єдності триєдиного бога.
Номіналізм же справді реальними вважав «лики» (іпостасі) трійці. Проте
«проблема трійці» була лише зовнішньою формою, так би мовити, «офіційним
приводом», який в умовах середньовіччя мусив бути теологічного плану.
Справжня проблема, що стала предметом гострої полеміки, була цілком
філософською проблемою статусу реальності категорій загального і окремого.
Реалісти, говорячи про єдність «божественної трійці», обґрунтовували, по
суті, об‘єктивно-ідеалістичну тезу про незалежне від матеріально-чуттєвого
світу існування ідеального (загальних понять, універсалій). Щодо
номіналістів, то вони, обґрунтовуючи реальність трійці, відстоювали реальне
існування одиничного, окремих речей і явищ. Зрештою це і приводило
номіналізм до матеріалістичної тези про об‘єктивну реальність матеріальночуттєвого світу, що виступав у вигляді суми окремих речей.
Фома Аквінський (1125/26—1274 pp.) — один з найвидатніших
представників середньовічної філософії, учень знаменитого теолога,
філософа і природознавця Альберта Великого. Як і його вчитель, Фома
Аквінський намагався обґрунтувати основні принципи християнської
теології, спираючись на вчення Аристотеля. При цьому вчення Аристотеля
було пристосоване таким чином, щоб воно не вступало у протиріччя з
догматами церкви.
Вчення про буття. Під буттям Фома Аквінський розуміє християнського бога,
який актом своєї волі створив світ і речі, що в ньому існують. З точки зору
Ф. Аквінського існує чотири рівні буття.
Найнижчий рівень буття визначає зовнішню визначеність речей, сюди
відносяться неорганічні стихії та мінерали.
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На наступному рівні перебуває форма, яка являє собою кінцеву причину
речей, тому їй притаманна доцільність, яку ще Аристотель назвав
«рослинною душею» — це рослини.
Третій рівень — тварини. На всіх трьох рівнях форма по-різному входить у
матерію. На четвертому рівні форма вже не залежить від матерії. Це дух, або
розум, розумна душа, найвища із створеного сущого. Внаслідок того, що
душа не пов‘язана з тілом, вона не гине зі смертю тіла. Тому розумна душа,
за Фомою Аквінським, наречена «самосущою». На відміну від неї, душі
тварин не є самосущими і гинуть разом із загибеллю тіла. Великого значення
надавав Фома Аквінський розуму.
Розум, за його розумінням, є найвища здібність, якою наділена людина, а
тому вона здатна розрізняти добро і зло. Практичний розум — це воля, що
спрямована не на пізнання, а на діяльність, яка керує людськими вчинками і
поведінкою.
Вчення про людину. Це вчення Фоми Аквінського ґрунтується на уявленні
про єдність душі і тіла в кожній особі. Душа нематеріальна і не субстанціальна,
вона отримує свою завершеність тільки через зв‘язки з тілом. Особистість для
Фоми Аквінського є найблагороднішою в усій розумній природі. За Фомою,
розум вищий від волі, але любов до Бога набагато важливіша за пізнання його.
ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:
Середньовічна філософія увійшла в історію філософської думки під
назвою схоластики. Головна ознака схоластики полягає у тому, що вона
свідомо розглядає себе як науку, поставлену на службу теології, як
служницю теології. Проте, незважаючи на її абстрактну обмеженість та
апологетизм, вона зробила крок вперед у розробці логіко-гносеологічної та
етичної проблематики, яка є досить актуальною для сьогодення (наприклад,
вчення про духовний світ людини).
7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СВІТОГЛЯДНІ
ОСНОВИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
Починаючи з XІV ст. в соціально-економічному і духовному житті
Західної Європи відбувається ряд змін, які ознаменували початок нової
епохи, що увійшла в історію під назвою епохи Відродження. Ці зміни були
пов‘язані насамперед з процесом секуляризації (звільнення світського життя
від релігії та церковних інститутів) і відбувалися спочатку досить повільно і
по-різному протікали у різних країнах Європи.
Нова епоха утверджує відродження античної культури, античного способу
життя, античного мислення, звідси і нова назва «Ренесанс», тобто
«Відродження». В дійсності ренесансна людина і ренесансна культура та
філософія суттєво відрізняються від античної. Хоч Відродження
протиставляє себе середньовічному християнству, але воно виникає як
інтеграція розвитку середньовічної культури, а тому несе в собі ще й такі
риси, які не були притаманні античності.
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Найважливішою характерною рисою світогляду епохи Відродження була
його орієнтація на мистецтво, на свободу індивідуальних здібностей. Якщо
Середньовіччя було зорієнтоване на релігію, то Відродження — це епоха
художньо-естетична. Коли у центрі уваги античності було природно-космічне
життя, а в середні віки — Бог і священна ідея спасіння, то в епоху Відродження
— людина. Тому філософське мислення цього періоду називають
антропоцентристським.
Процес формування нової буржуазної культури супроводжувався
принциповою зміною світоглядних орієнтирів. Але на ранніх своїх етапах цей
процес набуває своєрідної перехідної, компромісної форми. Буржуазний спосіб
життя орієнтував на природу, природне буття як справжню реальність, але
феодальні відносини, які продовжували на цей час панувати в суспільстві, як і
раніше, орієнтували на духовність, на Бога, як на єдине істинне розуміння суті
реальності.
Протягом досить тривалого часу ці різні світоглядні установки не виявили
своєї несумісності, тому конкретним об‘єктом існування для ідеологів
молодої буржуазії виступає не природа, як така, а природна людина.
Природна людина претендує на роль найвищої реальності, не принижуючи
божественно-духовної реальності. Бог продовжує відігравати почесну роль
творця світу, але поряд з ним з‘являється людина. Формально вона залишається
залежною від Бога, бо створена ним, але будучи наділеною, на відміну від
решти природи, здатністю творити і мислити, людина поряд з Богом фактично
починає відігравати роль істоти, співрівної Богові.
Вчення про людину. Згідно з роздумами одного з гуманістів XV ст.
Джованні Піко Мірандоли, Бог, створивши людину, поставив її в центрі
Всесвіту і звернувся до неї зі словами про те, що не дасть людині ні
визначеного місця на Землі, ні особистого образу, ні особливих зобов‘язань,
щоб місце, обличчя і обов‘язки свої людина мала б за власним бажанням,
згідно з своєю волею і своїм рішенням. У Піко ми чуємо відлуння вчень про
людину, якій Бог дав свободу і волю, а людина повинна насамперед сама
вирішити свою долю, знайти своє місце у цьому світі. Людина не просто
природна істота, вона творець самої себе і цим відрізняється від інших
природних істот. В міру того, як людина усвідомлює себе творцем свого
життя і долі, вона стає безмежним господарем над природою. Такої сили і
такої влади своєї над усім сущим людина не відчувала ні в античності, ні в
середні віки. Людині тепер не потрібна милість божа, вона сама творець, а
тому фігура художника — творця, архітектора, скульптора, митця стає
символом Ренесансу.
Проблема діяльності. В епоху Відродження будь-яка діяльність, чи то
діяльність художника, скульптора, архітектора, чи інженера сприймається
інакше, ніж в античності або в середні віки.
У стародавніх греків споглядання вважалось вищим за діяльність. У
середні віки ставлення до діяльності змінюється. Християнство розглядає
працю як спокуту за гріхи, але вищою формою діяльності вважається те, що
веде до спасіння душі. Душа де в чому схильна на споглядання: це молитва,
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богослужіння, читання священних книг. І тільки в епоху Відродження творча
діяльність набуває сакрального, тобто священного, характеру. За допомогою
цієї діяльності людина не просто задовольняє свої потреби. Вона творить
новий світ, створює красу і творить найвище, що є у світі — саму себе.
В епоху Відродження зростає цінність окремої людини. Тому нерідко
зустрічається судження про те, що в цей час формується поняття
особистості
та
індивідуальності.
Поняття
«особистість»
та
«індивідуальність» слід розрізняти. Індивідуальність — це категорія
естетична, особистість — категорія морально-етична.
Якщо ми розглядаємо людину з точки зору її відмінностей від інших
людей, то в цьому разі єдиним критерієм цінності може бути критерій
оригінальності. Що ж стосується особистості, то головне в ній — це
здатність розпізнавати добро і зло, й поводитись згідно з цим. Особистість
передбачає також здатність нести відповідальність за свої вчинки.
Вчення про природу. Пантеїзм. В епоху Відродження філософія знову
звертається до вивчення природи. Але в розумінні природи, як і в тлумаченні
людини у цей період, філософія має свою особливість. Ця особливість
полягає у тому, що природа тлумачиться пантеїстично. В перекладі з
грецької мови «пантеїзм» означає «всебожжя». Християнський бог втрачає
свій трансцендентальний, надприродний характер, він неначебто зливається з
природою, а остання тим самим обожнюється і набуває рис, які не були
притаманні їй в античності.
Зростання промисловості, торгівлі, мореплавства, військової справи, тобто
розвиток матеріального виробництва, обумовило розвиток техніки,
природознавства, математики, механіки. Все це вимагало звільнення розуму від
схоластики і повороту від суто логічної проблематики до природничонаукового пізнання світу і людини. Виразниками цієї тенденції були
найвизначніші мислителі епохи Відродження, спільним пафосом якої стала ідея
гуманізму.
Одним із характерних представників ренесансної філософії цього
спрямування був Микола Кузанський (1401—1464 pp.). Аналіз його вчення
дає змогу особливо яскраво побачити різницю між старогрецьким
трактуванням буття і трактуванням буття в епоху Відродження.
Микола Кузанський, як і більшість філософів його часу, орієнтувався на
традицію неоплатонізму. Однак при цьому він переосмислював вчення
неоплатоніків, починаючи з центрального для них поняття «єдиного». У
Платона і неоплатоніків, як ми знаємо, єдине характеризується через
протилежність
«іншому»,
неєдиному. Цю точку зору поділяли піфагорійці та елеати, які протиставляли
єдине множинності, границю — безмежності. Кузанець, який поділяв
принципи християнського монізму, заперечує античний дуалізм і заявляє, що
«єдиному ніщо не протилежне». А звідси він робить характерний висновок:
«єдине є все» — формула, яка звучить пантеїстично і безпосередньо передує
пантеїзму Джордано Бруно (1548—1600 рр.).
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

42

Ця формула неприйнятна для християнського теїзму, який принципово
відрізняє творіння («все» від творця («єдиного»), але, що не менш важливо,
вона відрізняється і від концепції неоплатоніків, які ніколи не ототожнювали
«єдине» з «усім». Ось тут і проявляється новий підхід до проблем онтології.
З твердження, що єдине не має протилежності, Кузанець робить висновок,
що єдине тотожне з безмежністю, нескінченністю. Нескінченність — це те,
більшим від чого ніщо не може бути. Тому Кузанець називає її
«максимумом», єдине ж — це «мінімум». Отже, Микола Кузанський відкрив
принцип збігу протилежностей максимуму і мінімуму. Щоб зробити більш
наочним цей принцип, Кузанець звертається до математики, наголошуючи,
що при збільшенні радіуса кола до нескінченності, коло перетворюється на
нескінченну пряму. У такого максимального кола діаметр стає тотожним
колу. Більш того, з колом сходиться не тільки діаметр, але й центр, а тим
самим крапка (мінімум) і нескінченна пряма (максимум) становлять одне й те
саме. Аналогічно відбувається з трикутником: якщо одна з його сторін
нескінченна, то й інші дві також будуть нескінченні. Таким чином
доводиться, що нескінченна лінія є і трикутник, і крапка, і коло.
Отже, єдність протилежностей є найважливішим методологічним
принципом філософії Миколи Кузанського, що робить його одним з
родоначальників новоєвропейської діалектики. У Платона, одного з
найвидатніших діалектиків античності, ми не знаходимо вчення про збіг
протилежностей, оскільки для старогрецької філософії характерний дуалізм,
протиставлення ідеї (форми) і матерії, єдиного і нескінченного. Навпаки, у
Кузанця місце єдиного займає поняття актуальної нескінченності, яка є,
власне, поєднанням протилежностей — єдиного і безмежного.
Проведене, хоч і не завжди послідовно, ототожнення єдиного з
безмежним, зрештою, потягло за собою перебудову принципів не лише
античної філософії і середньовічної теології, а й античної і середньовічної
науки — математики і астрономії.
Ту роль, яку у греків відігравало неподільне (одиниця), яке вносило міру
як в суще в цілому, так і в кожний рід сутнього, у Кузанця виконує
нескінченне. Тепер на нього покладена функція бути мірою всього сущого.
Якщо нескінченність стає мірою, то парадокс виявляється синонімом точного
знання. І справді, ось що випливало з прийнятих Кузанським передумов: «...
Якщо одна нескінченна лінія складалася б з безкінечного числа відрізків в
одну п‘ядь, а інша — з безкінечного числа відрізків в дві п‘яді, вони все-таки
з необхідністю були б рівні, оскільки нескінченність не може бути більшою
від нескінченності». Як бачимо, перед нескінченністю всі кінцеві різниці
зникають, і двійка стає рівною одиниці, трійці чи будь-якому іншому числу.
У геометрії, як показує Микола Кузанський, все складається, як і в
арифметиці. Різницю раціональних та ірраціональних відношень, на якій
трималась геометрія у греків, Кузанець проголошував як таку, що має
значення лише для найнижчої розумової здібності розсудку, а не для розуму.
Вся математика, включаючи арифметику, геометрію та астрономію, є, за
переконанням Кузанця, продуктом діяльності розсудку; розсудок якраз і
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

43

виражає свій основний принцип у вигляді заборони протиріччя, тобто
заборони поєднувати протилежності. Микола Кузанський повертає нас до
Зенона з його парадоксами нескінченності, з тією, однак, різницею, що Зенон
вбачав у парадоксах знаряддя руйнування неправильного знання, а Кузанець
— засіб створення знання істинного. Правда, саме це знання має особливий
характер — воно є «навченим незнанням».
Теза про нескінченне вносить перетворення і в астрономію. Якщо в галузі
арифметики і геометрії нескінченне як міра перетворює знання про кінцеві
співвідношення на наближені, то в астрономію ця нова міра вносить, крім
того, ще й принцип відносності. І справді, оскільки точно визначити розміри
та форму Всесвіту можна лише через відношення його до нескінченності, то
в ньому не можуть бути різні центр і коло.
Роздуми Кузанця допомагають зрозуміти зв‘язок між філософською
категорією єдиного і космологічним висновком древніх про наявність центру
світу, а тим самим — про його кінець. Здійснене ним ототожнення єдиного з
нескінченним руйнує ту картину космосу, з якої виходили не тільки Платон і
Аристотель, а й Птолемей та Архімед. Для античної науки і більшості
представників античної філософії космос був дуже великим, але кінцевим
тілом. А ознака кінцевості тіла — це можливість розрізнити в ньому центр і
периферію, «початок» і «кінець». Згідно з Кузанцем, центр і коло космосу —
це Бог, а тому, хоч світ і не нескінченний, його неможливо уявити кінцевим,
оскільки у нього немає меж, в яких він був би замкнений. Філософські
погляди кардинала католицької церкви Миколи Кузанського іноді
порівнюють з дволиким Янусом, один бік якого звернений до схоластики, а
другий — до майбутньої філософської класики XVII ст. Під це порівняння
певною мірою підпадає вся філософія XV—XVI ст.
Із викладеного раніше можна зробити висновок про те, що філософська
думка епохи Відродження створила надійні основи в подальшому поступі
наукової революції та розвитку філософії Нового часу (XVII—XVIII ст.).
Ренесансні гуманістичні ідеї спершу не викликали негативної реакції з
боку офіційних представників католицької церкви. Ситуація різко змінюється
після того, як у XVI ст. Відродження обертається феноменом Реформації.
М. Лютер (1483—1548 pp.) піддав критиці офіційну католицьку доктрину.
Його позиція виходила з ідей містичного пантеїзму Майстера Екхарта,
августиніансько-платонічних уподобань та ренесансного критицизму Еразма
Роттердамського. М. Лютер закликав повернутися до первісної «чистоти»
християнського вчення, відкинути всі пізніші нашарування у вигляді
папських бул і декретів. Висуваючи тезу про загальне «священство», він
робив непотрібним духовенство, пропонуючи «прямий», індивідуальний
шлях кожного віруючого до Бога. М. Лютер наполягає на ірраціональному
характері релігійного знання, роблячи тим самим принципово
неправомірною будь-яку спробу «світської» його критики. Він переклав
Біблію німецькою мовою, зробивши тим самим її зміст ближчим і
зрозумілішим для основної маси віруючих німців. Реформа М. Лютера
позбавила церкву політичного панування, підпорядкувала її світській владі.
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

44

Ж. Кальвін (1509—1564 pp.) був автором іншого, більш радикального
варіанта Реформації. Від лютеранства кальвінізм відрізнявся більш
категоричним містицизмом та ірраціоналізмом. Як вчив Ж. Кальвін, Христос
своєю жертвою на хресті обрав до спасіння не все людство, а лише якусь
його певну частину. Причому критерії «обраності» цілком ірраціональні.
Тому, як він каже, «званих багато, а обраних мало». Проте саме внаслідок
ірраціонального характеру божественного вибору обранцем може вважати
себе кожний.
Реформація за своїм ідейним змістом була типово ренесансним
феноменом. Водночас вона істотно відрізняється від гуманістичної традиції
Відродження репресивними заходами Контрреформації. Лютеранський
монізм у своєму запереченні автономії людської істоти, її свободи збігається
з натуралістичним монізмом пізнього Відродження, який так само заперечує
автономію людського єства. Недаремно своє продовження лютеранський
монізм, який утверджував існування одного Бога і божественної природи,
знаходить у німецькому ідеалістичному монізмі XIX ст., а натуралістичний
монізм — у матеріалістичному механіцизмі світогляду Нового часу.
ВИСНОВКИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:
Сутність епохи Відродження характеризується не тільки піднесенням
людини, а й докорінною зміною світогляду. На зміну арістотельськобіблійному світогляду про те, що центром Всесвіту є Земля (геоцентрична
система) приходить геліоцентрична система (в центрі — Сонце, а Земля —
зовнішня планета). Автором цієї концепції був видатний польський учений
М. Коперник (XVI ст.), який фактично здійснив революційний переворот у
світорозумінні. Його вчення розглядається як початок звільнення
природознавства від теології (Енгельс). На захист учення М. Коперника
виступив італійський учений-філософ Г. Галілей (1564—1642 pp.), який
переслідувався інквізицією як єретик. Далі від Коперника в світорозумінні
пішов італійський вчений філософ Дж. Бруно (1548—1600 pp.), який
проголосив гіпотезу про існування можливості світів, за що був жорстоко
покараний інквізицією — прилюдно спалений. В Україні вчення М. Коперника,
Г. Галілея та Дж. Бруно широко пропагувалося в Києво-Могилянській академії
та морських школах (Ф. Прокопович та ін.).
ВИСНОВКИ З ТЕМИ
Слід відзначити, що по рівню розвитку філософії, культури в цілому
середньовікова філософія була кроком назад у порівнянні з античністю. Хоча
падіння Римської імперії, перехід від рабовласництва до феодальних
суспільних відносин, було прогресивним явищем в історії розвитку
суспільства. феодальний лад відкривав простір для подальшого прогресу у
розвитку виробництва, науки, техніки, ремесел, культури, політичних та
соціальних відносин.
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На межі двох епох – античної і середньовікової – сформувався новий
світогляд – виникло християнство, яке мало домінуючий вплив на духовне
життя усіх європейських країн. Середньовічна філософія існувала переважно
як теоцентричний світогляд, тобто теоретична проблематика цього періоду
концентрувалась навколо поняття Бога, а любов до мудрості реалізувалась як
течія богословської .думки. Звідси її функціональне визначення Фомою
Аквінським: «Філософія - наймичка богослов‘я».
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Контрольні питання:
1. Як розуміли діалектику мінливості та стійкості Геракліт, Парменід,
Демокрит?
2. Хто з античних мислителів був першим діалектиком і чому?
3. Що таке апорії Зенона? Які з них відомі Вам? У чому їхнє сучасне
наукове значення?
4. Хто з античних мислителів називав свій метод навчання майєвтикою? Що
це за метод?
5. Хто з філософів заснував атомізм? У чому сутність його вчення?
6. Якими є основні ознаки середньовічної філософії?
7. Що таке дискусія про Універсалії? Як вона поділила філософів?
8. Що таке томізм? Хто його засновник?
9. У чому полягає гуманізм і драма філософії Відродження?
10. Які Ви можете назвати приклади пантеїстичних вчень?
Філософський словник до теми: історія філософії, давньоіндійська філософія, давньокитайська філософія, антична філософія, брахманізм, нірвана,
чарвака, конфуціанство, буддизм, антична філософія, досократики, класичний
період, стоїцизм, кініки, кіренаїки, мегарики.секуляризація, антропоцентризм,
гуманізм, пантеїзм, геліоцентризм, креаціонізм, монотеїзм, схоластика,
томізм, номіналізм, реалізм, Реформація, Ренесанс.
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№4. «ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ»
№5. «ФІЛОСОФІЯ ДОБИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА»
(2 години)
План
Вступ.
1. Історичні передумови появи філософії Нового часу та її загальна
спрямованість.
2. Фундаментальні філософські концепції Нового часу.
3. Філософія Просвітництва та метафізичний матеріалізм.
Висновки.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
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3.
4.
5.
6.
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9.
10.
11.
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17.
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Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії:
Підручник. - К.: Либідь, 2001.
Английское свободомыслие: Д.Локк, Д.Толанд, А.Коллинз. М, 1981.
Асмус В.Ф. Жан Жак Руссо // Историко-философские этюды. М., 1984.
Богуславский Б.М. Этьен Бонно де Кондильяк. М., 1984.
Беркли Ф. Сочинения. М., 1978.
Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч. в 2-х т. — М.., 1971.- Т. 1.
Ю.Бэкон Ф.Новый Органон. О началах и истоках // Соч. в 2-х т.
—
M..J972.-T.2.
Вимога раціональності. Спадщина Рене Декарта у світі сучасної
культури. К., 1996.
Вольтер Философские сочинения. М.,1988.
Формирование научных программ Нового времени. М.,1987.
17.Гассенди П. Сочинения в 2- т. М, 1966 -1968. 18.Гельвеции К.А.
Сочинения в 2-х т. М., 1973-1974. 19.Гельвецій К.А. Про людину, її
розумові здібності та її виховання. К, 1994.
Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т.-M., 1964.
Гольбах П. Избранные произведения в 2-х т. М., 1963. 23.Гусєв B.I.
Західна філософія Нового часу. XVII - XVIII ст. : Підручник. 2-ге вид.
-К.: Либідь, 2000.
Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. К., 1994.
Декарт Р. Метафізичні розмисли. К, 2000.
Декарт Р. Рассуждения о методе // Соч. в 2-т. - М., 1989.- Т. 1.
Декарт Р. Первоначала философии // Соч. в 2-т. — М, 1989.- Т. 2.
Длугач Т.Б. Дени Дидро. М., 1986.
Дидро Д. Сочинения в 2-х т. М..1986.
Заиченко Т.А. Джон Локк.- М.,1973.
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21. Киссель М.А. Джамбатиста Вико. М., 1980.
22. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская
философия XVIII в.- М., 1986.
23. Кузнецов В.Н. Вольтер. М, 1978.
24. Кузнецов В.Н. Дени Дидро. М, 1963.
25. Кузнецов В.Н. Французские материалисты XVIII в. М., 1981.
26. Ламетри Ж. Сочинения. М., 1983.
27. Лейбниц Г. Сочинения в 4-х т. — М., 1983.
28. Локк Дж. Сочинения в 3- т. М.,1985 - 1988.
29. Ляткер Я.А. Декарт. М., 1975.
30. Монтескье Персидские письма. М, 1956.
31. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц. М., 1972.
32. Нарский И.С. Давид Юм. М, 1973.
33. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. - М.,1974.
МЕТА ЛЕКЦІЇ
Мета лекції: Сформувати цілісне уявлення про ґенезу філософських знань за
доби Нового часу та європейського Просвітництва. Наголосити на основних
теоретичних та історичних чинниках впливу філософських вчень зазначеного
періоду на розвиток правової науки.
Завдання лекції: Послідовно розкрити закономірності формування
філософських вчень європейського раціоналізму та емпіризму, виникнення
наукової методології, основних правових теорії Нового часу та
Просвітництва.

ВСТУП
Проблематика філософії Нового часу та доби Просвітництва охоплює
філософські вчення XVII-XVIII ст. (починаючи з Бекона і завершуючи
представниками англійського, французького і німецького Просвітництва).
Дані теми передбачають творче засвоєння основ філософських вчень
мислителів Нового часу як однієї з важливих складових світової філософії.
Окрім опанування основами вчень провідних представників філософії
Нового часу, в рамках даних тем передбачається на базі класичних методів
пізнання оволодіння трансформованими в Новий час філософськими
методами пізнання (зокрема, еліміністичною індукцією та декартівською
дедукцією); застосування форм та способів Новочасного філософського
дискурсу для обґрунтування власного світогляду, вдосконалення особистої
культури філософування.
1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ
ТА ЇЇ ЗАГАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ.
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У Новий час матеріалізм виникає спочатку в Англії. Його
представниками були Ф. Бекон, Т. Гоббс, Д. Локк та ін.
Матеріалізм цього часу — це не стихійний матеріалізм стародавнього
світу, а матеріалізм, який спирався на великі відкриття природничих наук.
Розвиток буржуазного укладу, нових продуктивних сил обумовив значний
прогрес механіки, математики, хімії, медицини, експериментальної біології.
Новий лад вимагав нових конкретних знань, тому бурхливий розвиток наук
об‘єктивно підвів до вивчення світу з його конкретності, в деталях. Цей
спосіб мислення приніс багато користі, він сприяв розквіту конкретних наук,
вів до нагромадження емпіричного матеріалу. Але абсолютизована,
перетворена в звичку, перенесена з природознавства у філософію потреба
«зупиняти» історичний процес, розглядати його по частинах призвела до
історичної обмеженості метафізичного способу мислення. Тому весь
матеріалізм XVІІ—XVIII ст. мав переважно метафізичний характер. Це була
перша ознака філософії того часу. Якщо й існували якісь діалектичні
міркування, то вони все ж перебували в рамках діалектики руху, а не
розвитку.
Але оскільки потреби практики вимагали нових знань, то це об‘єктивно
вело до необхідності узагальнення їх, до розвитку теорії, у тому числі й
філософії, і перш за все таких її розділів, як теорія пізнання, методи пізнання
тощо. Тому другою характерною ознакою розвитку філософії Нового часу
було те, що саме в цей час складаються два неначе протилежні, але
взаємообумовлені напрями в теорії пізнання — емпіризм і раціоналізм.
Емпіризм (грец. empeiria — досвід) — це такий філософський напрям,
який визнає чуттєвий досвід основним і єдиним джерелом і змістом знання.
Емпіризм XVII—XVIII ст. сформувався як матеріалістичний емпіризм, тобто
такий, який стверджує, що чуттєвий досвід об‘єктивно відображає
навколишній світ. Пізніше з‘являється суб‘єктивно-ідеалістичний емпіризм,
тобто такий, що визнає єдиною реальністю суб‘єктивний досвід (Берклі,
Юм).
Раціоналізм (лат. rationalis — розум) — філософський напрям, який
визнає розум основою пізнання і поведінки людей. Раціоналізм протистоїть
як ірраціоналізму (наприклад, інтуїтивізму), так і емпіризму. Принцип
раціоналізму поділяють (чи підтримують) як матеріалісти (Спіноза), так і
ідеалісти (Лейбніц). Основоположником раціоналізму є дуаліст Декарт.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Характеризуючи філософію XVII—XVIII ст., необхідно в першу чергу
через характеристику епохи глибоко усвідомити, чому саме у цей час в
історії боротьби матеріалізму та ідеалізму стався переворот — історична
ініціатива переходить до матеріалізму; чому саме матеріалізм стає основною
формою філософських поглядів нового класу, що йшов до влади, —
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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буржуазії; чому саме матеріалізм XVII і особливо XVІІІ ст. підготував
Велику французьку буржуазну революцію.
2. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО ЧАСУ.
Ф. Бекон (1561—1626 рр.) — родоначальник нової форми англійського
матеріалізму і всієї тогочасної експериментальної науки. Саме він
сформулював поняття матерії як вираз природи і нескінченної сукупності
речей. Матерія, за Беконом, перебуває у русі, під яким він розумів активну
внутрішню силу, «напругу» матерії і назвав 19 видів руху. Рух і спокій Бекон
вважав рівноправними властивостями матерії, що ставило його та інших
філософів перед важко вирішуваною проблемою: як, яким чином абсолютний
спокій перетворюється на рух, і навпаки?
Ф. Бекон обґрунтував у теорії пізнання принцип емпіризму. З цього
принципу він виводить пріоритетність індуктивного методу і фактично стає його
фундатором. Він глибоко дослідив характер індуктивного методу наукового
пізнання: отримання загальних положень, загального знання про світ шляхом
вивчення різноманітних індивідуальних речей та їх властивостей. Бекон визначив
також систему «ідолів», тобто видимих і невидимих перешкод у процесі пізнання
істини (ідоли роду, печери, театру та ринкової площі).
У його творах можна побачити новий підхід до питання про мету
пізнання. Його знаменитий афоризм «Знання — сила» виражав ідею високої
ролі експериментальної науки, яка дає людині практичну користь.
Бекон не заперечував існування Бога. Він визнавав, що Бог створив
світ, але згодом перестав втручатися у його справи. Отже, він визнавав
існування двох істин: божественної і земної.
У поясненні природи суспільства Бекон був ідеалістом і виступав
прибічником абсолютної монархії, багато писав про розвиток торговопромислових прошарків суспільства того часу. Головною працею Ф. Бекона є
«Новий Органон» (1620 p.) (написаної ніби на противагу основної праці
Аристотеля «Органон»).
Філософія Френсіса Бекона підкорена свідомій спробі формування
науки та наукового пізнання. Трактат у вигляді проекту (який не був
завершений повністю) "Великого відродження наук", доповнений 1620 p.
трактатом "Новий Органон", є найбільш популярним у філософії минулого та
сьогодення.
Бекон послідовно піддає критиці філософію як форму споглядання і
пропагує філософію як науку про реальний світ, яка базується на дослідному
пізнанні. Такою позицією він, власне, висловлює нову фундаментальну ідею,
що лягає у фундамент сучасного природознавства, об'єктивного пізнання
дійсності. Його творчість у багатьох місцях пронизана компромісністю
концепції "двоїстої істини", тобто істини "одкровення", істини про Бога
(теологічної істини) та істини філософської, тобто істини, відкритої в
науковому пізнанні.
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Місце науки Бекон вбачав у вирішенні суспільних проблем і
суперечностей сучасного йому суспільства. Визначаючи місце науки, Бекон
визначає цілі наукового пізнання: "істинні цілі науки, щоб не займалися нею
ні задля свого духу, ні задля вчених дискусій, ні задля приниження інших, ні
задля користі та слави, ні задля влади, а задля того, щоб мати від неї користь
та успіх самого життя суспільства". Цьому спрямуванню науки підкоряє
Бекон і наукові методи, завдання яких він вбачає у пізнанні об'єктивного,
реально існуючого світу. Незалежним від суб'єктивних спрямувань людини
знаряддям такого пізнання він визнає експеримент та його наслідки. Ідеалом
наукового знання визнається відсутність розбіжності між думками та речами.
Саме для подолання такої розбіжності Бекон формулює принципи наукового
методу в "Новому Органоні".
Згідно з теорією двоїстої істини Бекон здійснює розрізнення чуттєвої та
розумної душі людини. Розумна душа входить у людину за божественним
провидінням, вона є предметом теології, а чуттєва душа має всі
характеристики тілесності, вона є предметом філософських досліджень.
Таким поділом він створює для науки концепцію, яка дає змогу вивчати
людину, її вчинки. Вихідним моментом пізнавальної діяльності він визнає
чуттєвість. Тому Бекона часто називають засновником емпіризму —
філософського напряму, що будує свою гносеологію, аналізуючи чуттєве
пізнання і досвід. Головна теза емпіризму полягає в такому трактуванні:
"немає нічого в розумі, що до цього не пройшло через чуття". Теоретичне
обгрунтування емпіризму, дане Беконом, визнається найдовершенішим серед
різних напрямів філософії та серед природознавців.
Емпірія — досвід, спирання на експериментальне дослідження (а не на
ізольоване чуттєве сприйняття) — є для нього вихідним пунктом нового
наукового методу, який доповнюється систематичною логічною роботою.
Саму логіку він розуміє як знаряддя пізнання — органон. Однак
запропонована і детально опрацьована Беконом логіка кардинально
відрізняється від арістотелівської, що спиралася на теорію силлогізму.
Критика Беконом силлогістики базується на виявленні того факту, що
дедуктивна логіка не здатна відійти від знаків, слів до понять. Жодна
освічена людина не може сумніватися у тому, що два терміті, які збігаються у
середньому терміні, збігаються взаємно. Однак, вважав при цьому Бекон,
силогізми будуються з суджень, судження — зі слів, а слова є лише знаками
понять. Для істинного пізнання важливо мати справу з самими поняттями та
їх джерелом.
Створення нової науки та філософії, вважав Бекон, можливе тільки
після усвідомлення причину що ведуть до помилок. Головну ваду він вбачає
у застосуванні традиційних форм мислення, які базуються на логічній науці
Арістотеля, розповсюдженій серед європейців християнством. Така логіка
створює своїх ідолів (розповсюджені помилки). Бекон вирізняє чотири види
ідолів: ідоли роду, ідоли печери, ідоли ринку, ідоли театру. Ідолів роду та
печери він визнає вродженими, такими, що випливають з природних
властивостей душі, тоді як ідоли ринку та театру є набутими в
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інтелектуальному розвитку людини. Ідоли роду криються в самих чуттях
людини. Усі чуттєві сприйняття, думки відносяться до властивостей людини,
а не до дійсності. Людина як криве люстерко змішує свою природу та
природу речей, не вирізняючи їх чітко. Подолання вад людської природи
полягає у послідовному дотриманні правил нової індуктивної логіки, яку
запропонував Ф.Бекон. Головне з цих правил полягає у постійній емпіричній
перевірці уявлень людини: відповідають наші уявлення дійсності чи ні. Ідоли
печери — це особисті вади конкретної людини, причина яких може бути
різною: погане виховання, психічна неврівноваженість, власні уподобання,
власні упередження тощо. Якщо ідоли роду є обумовленими загальною для
усіх людей природою — створювати судження за аналогією з власними
здібностями, то ідоли печери обумовлені індивідуальною природою особи,
властиві лише відповідним групам, індивідам. Ідоли площі — перешкоди, що
виникають внаслідок спілкування між людьми за допомогою слів. У багатьох
випадках значення слів були встановлені, не виходячи із сутності речей, а на
основі випадкового враження від зустрічі з предметом. Ідоли театру —
перешкоди, що народжуються серед вчених з причини некритичного
засвоєння помилкової думки. Ідоли театру не властиві людині від
народження, вони виникають внаслідок підкорення розуму хибним
уявленням.
Використання дедуктивного методу (дедуктивної форми побудови
думки) часто призводить до випадків, коли незначна помилка в загальному
судженні, під час створення визначення властивостей одиничного, стає
вирішальною в уявленні людини. Тому мислення від загального до
особливого та одиничного, згідно з висновком Ф.Бекона, не можна визнати
чітким у науковому пізнанні. Знання різних перешкод, що виникають під час
дослідження природи, запобігає виникненню деяких помилок. Однак це
знання лише негативне, а не позитивне, таке, що спрямовує пізнання.
Вивчаючи історію науки, Бекон дійшов висновку, що існує два шляхи
дослідження: метод догматичний (дедуктивний) та метод емпіричний
(індуктивний). Саме емпіризм уможливлює звільнити пізнання від
суб'єктивізму догматики, робить пізнання позитивним, незалежним від уяви.
Вчений, який керується індукцією, підкоряє свою суб'єктивність
властивостям дійсності, тому має знання, які не залежать від особистих
уподобань, авторитету та інших ідолів пізнання. Об'єктивне знання природи
проголошується ідеалом науки. Однак і чистий емпіризм не дає змоги піти
далі фактів, явища до пізнання суті. Тому потрібна інтелектуальна переробка
емпіричного матеріалу. Істинний метод пізнання складається з
інтелектуальних дій щодо переробки матеріалу, який отримано через досвід.
Вчений, що керується таким методом, схожий на бджолу, що збирає нектар,
та не залишає його у первинному вигляді, а переробляє нектар на мед.
Бекон систематично критикує побудовану на арістотелізмі схоластичну
систему розуміння причин та наслідків, класифікацію родів та видів.
Наголошуючи значення математики, він розробляє своє розуміння предмета
пізнання. Пізнання форм реальності Бекон відносить до сфери метафізики
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(філософії), а пізнання природних причин, прихованої від чуття структури
дійсності — до предмета фізики, яка широко використовує математику. Він
пропонує три види таблиць, які роблять наукову індукцію послідовним
засобом пізнання. Перша таблиця — позитивні інстанції. В гай збираються
випадки, які з тими чи іншими властивостями узгоджуються, хоча носії цих
властивостей виявляються не тотожними. Це уможливлює мати різноманітні
прояви однієї властивості у різних носіях. Друга таблиця — негативні
інстанції, тобто відхилення чи відсутність наявності очікуваного. Ця таблиця
перелічує випадки, коли властивість відсутня, хоча за зовнішніми ознаками
вона повинна бути присутньою. Порівняння цих таблиць дає змогу вченому
на кожний позитивний випадок знайти негативний, що засвідчує розбіжність
між сутністю та формою. Третя таблиця — ступенів, чи порівнянь. Вона дає
дослідникові ступені залежності присутності відповідної властивості від
інших властивостей. Математичний аналіз ступенів залежності одних
властивостей від інших у багатьох випадках дає змогу відкрити залежності та
закономірності, які під час їх подальшого вивчення, під час їх подальшої
математизації можна зафіксувати у формі чіткої математичної конструкції —
закону науки. Закони науки відображають математично сформульоване
відношення причин та наслідків, знаючи які можна успішно використовувати
природу у людських потребах.
Пізнання природи, констатує Бекон, суттєво відрізняється від пізнання
людини чи антропологічного пізнання. Антропологія розглядає людину як
окрему одиницю та члена суспільства. В останньому випадку таке знання
становить політику. Наука про людину поділяється на науку про тіло —
фізіологію та науку про душу — психологію. Хоча душа, на думку Бекона,
має матеріальну основу, але її неможливо вивчати засобами математики, бо
відношення причин та наслідків процесів у душі не підкоряється кількісним
властивостям. Причину такого непідкорення Бекону не вдалося виявити,
тому він визнавав, що дану проблему повинна вирішити майбутня наука.
Д. Локк (1632—1704 pp.). Вклад Локка в розвиток матеріалізму
пов‘язаний перш за все з подальшою розробкою і обґрунтуванням принципу
сенсуалізму, згідно з яким всі людські знання мають чуттєве походження.
Локк заперечував думку Декарта про «вроджені ідеї» і доводив, що людський
розум від народження є «tabula rasa», тобто чиста дошка. Все, що ми знаємо,
це результат впливу зовнішнього світу, це результат виховання і освіти.
Визнаючи досвід як джерело знань, Локк цей досвід поділяв на
внутрішній і зовнішній: внутрішній — це джерело знань про внутрішній світ
людини; зовнішній — це джерело постачання інформації про об‘єктивний
світ.
Локк відривав внутрішній досвід від зовнішнього і цим робив значну
поступку ідеалізмові.
Характеризуючи матерію, Локк вчив, що матеріальним тілам світу
властиві лише кількісні особливості. Він заперечував якісну різноманітність
матерії і не визнавав, що матерія невичерпна не тільки кількісно, а й якісно.
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За Локком, тіла відрізняються одне від одного лише за розміром, за
фігурою, рухом чи спокоєм. Ці якості він називав первинними. Такі якості, як
колір, смак, запах, звуки, — вторинні, вони є суб‘єктивними і
непритаманними матеріальним тілам. Це теж була поступка ідеалізму, що
свідчить про непослідовність філософських поглядів Локка.
Джон Локк відомий як творець класичного сенсуалізму, творець
трактату "Досвід про людський розум" (1690). За своєю сутністю філософія
Локка має антидекартівське спрямування.
Локку першому вдалося довести, що мислення загального грунтується
на чуттєвому сприйнятті сущого та сутності, що знання загального та істина
побудовані на досвіді. Сенсуалізм у теорії пізнання Локка тісно пов'язаний з
методологічним емпіризмом: він визнає роль розуму, однак обмежує його
значення. Функція розуму полягає, за Локком, в комбінуванні емпірично
створених суджень. Він заперечує існування "вроджених ідей" і стверджує
поняття "рефлексу". Продуктивним методом створення наукових знань
визнається індуктивний метод Декарта.
Душа людини (мислення), на думку Локка, позбавлена вроджених
ідеальних структур, ідей, понять, принципів. Він проголошує душу "чистим
аркушем", на який лише досвід накладає свої письмена.
Локк розуміє досвід насамперед як вплив речей навколишнього світу на
нас, на наші чуття. Разом з цим виділяє досвід внутрішній — як діяльність
душі, думки. Ідеї, які виникають через зовнішній досвід, він називає
чуттєвими; ідеї, які витікають з внутрішнього досвіду, — рефлексіями. Як
зовнішній, так і внутрішній досвід призводить до виникнення лише простих
ідей: про присутність чи відсутність чогось, властивостей твердого чи
м'якого, корисного чи шкідливого тощо. Для виникнення загальних ідей
потрібні міркування. Однак міркування не становлять собою сутності душі,
бо душа може існувати і без міркувань (у тварин, комах). Міркування — це
певна властивість людської душі, тому їх не можна визнати первинними, як
це вважав Декарт. Складні ідеї, як, наприклад, поняття субстанції, виникають
на базі сприйняття сукупності таких простих ідей, як вага, форма, колір
тощо. Сукупності простих ідей повторюються, внаслідок чого виникає
уявлення про щось таке, що є носієм цих ідей.
Локк запропонував поділ якостей на первинні та вторинні, уявлення
про які виникають на підставі зовнішнього досвіду. Первинні якості
виникають через вплив на наші органи чуття об'єктів з різноманітними
властивостями. Вони свідчать про різноманітність світу. Такими визнаються
просторові властивості, маса, рух тощо. Уявлення про вторинні якості
виникають внаслідок різноманітності наших органів чуттів: смак, колір,
запах, звук тощо. Ці властивості існують лише для нашої свідомості, наших
почуттів. Проблему вирізнення первинних і вторинних якостей Локк визнає
як найважливіша для філософії, науки, бо якщо перші е реальними
сутностями світу, то другі — лише номінальними, а люди часто не бачуть
різниці між ними і приписують дійсності такі властивості, яких реально не
існує.
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Відмінність реальних і номінальних сутностей спрямовує думку Локка
на перегляд існуючих класифікацій буття, традиційних принципів створення
таких класифікацій. Згідно з Локком, реально існують лише індивідуальні
об'єкти як носії властивостей. Тому різноманітні роди, види, класи, групи
визнаються лише номінальними поняттями, що фіксують властивість різних
речей бути схожими. Разом з тим схожість не можна визнати суттєвою
ознакою, бо це є номінальне визначення, яке не завжди відповідає реальним
властивостям речей.
Локк відрізняє два ступені знання: правдоподібне та беззаперечне.
Незаперечне знання є продуктом мислення, міркування. Воно не може бути
отримане шляхом безпосереднього зовнішнього досвіду. Правдоподібне —
продукт безпосереднього емпіричного досвіду. Таке знання дає відповідну
думку, яка ще не пройшла процедури міркування, порівняння з іншими
думками. Саме беззаперечне знання має наукове значення. Це знання має три
стадії: спекулятивну (інтуїтивну, яка опирається на узагальнююче мислення
внутрішнього досвіду); демонстративну (така, що є міркуваннями над
даними зовнішнього досвіду); чуттєву (яка керується уявленнями
безпосереднього чуття).
Поширення сенсуалістської методології Локком на пізнання суспільних
явищ дає змогу внести зміни у поняття "природного стану людей", яке
запропонував Гоббс. Локк стверджує, що природний стан — це не війна усіх
проти всіх, а стан рівності між людьми, що забезпечується необмеженою
свободою особи робити із собою та своїм майном усе, що завгодно.
Обмеження накладається лише на право обмежувати свободу іншої людини.
Тому і влада, яка дається суспільною угодою володареві, не є абсолютною.
Вона завжди обмежена — іноді більше, іноді менше — природними
законами. Таке поняття природного стану людей дає змогу створити поняття
доцільності розподілу влади, яке стало базовим для усіх сучасних
демократичних конституцій, на "законодавчу", "виконавчу" та "федеральну".
Відношення між ними будуються на системі противаг, зумовлених
суспільною угодою обмежень однієї влади іншою. В основі угоди лежить
право обох сторін, у випадку невиконання тих чи інших положень, розірвати
її.
Філософія Локка настільки вплинула на світогляд англійців, що
сьогодні часто вказують: "для англійців висновки, побудовані на
спостереженні емпірії, означають те саме, що і філософствування". Вплив
Локка на світову філософську думку визначається тим, що після нього
філософія, відокремлена від здорового глузду, який спирається на дані
чуттів, визнається схоластичною і не вартою уваги.
До когорти англійських філософів Нового часу належить також
Т. Гоббс (1588—1679 pp.), представник матеріалізму і номіналізму. Він
вважав, що реально існують тільки одиничні речі, а загальні поняття — це
лише назви речей. Тому всяке знання має своїм джерелом досвід, але досвід
двох типів: один — це результат сприйняття, другий — це знання про назви
речей. Джерелом другого досвіду виступає розум. Критикуючи вчення
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Декарта про існування вроджених ідей, Гоббс у той же час заперечував
існування субстанції, бо був номіналістом і не визнавав реальності загальних
понять. У нього на перший план висувається механічне тлумачення
реальності, жива чуттєвість перетворюється в нього на абстрактну чуттєвість
геометра, світ — це геометричне місце точок, площин і тіл. Людина — це
машина з природними властивостями. Держава — це «Левіафан» —
чудовисько, яке керує людськими долями. Свобода — це передусім
відсутність опору, а не «сутнісна сила» людини.
Класичний представник англійської філософії періоду англійської
буржуазної революції Томас Гоббс послідовно розробляє систему
раціоналістичної філософії, яка охоплює не тільки вчення про буття,
пізнання, а й вчення про суспільство, державу.
Своє вчення про раціональність пізнання він виклав у праці "Про тіло"
(1655), де обгрунтував тезу про чуття як початкову стадію пізнання. Він
вбачає мету пізнання в раціональному осягненні сутності, причин явищ.
Визнання раціонального методу він обґрунтовує посиланнями на досягнення
механістичного природознавства у Європі. Широко застосовуючи факти з
історії нової науки, Гоббс доводить, що тільки опираючись на розум,
систематичне мислення, можна досягти істини. Саме Гоббс висуває тезу про
надуманість теорії двох істин (віри та розуму) і проголошує існування лише
однієї — істини розуму, науки. Поняття істини він визначає як властивість
наших знань бути відповідними властивостям речей. Він стверджує, що
істина — це властивість наших суджень і заперечує визначення істини як
властивості об'єктів. Тому ні чуття, ні вроджена інтуїція, дані одкровення не
можуть бути істинними, якщо вони дані не у формах судження про світ.
Гоббс на відміну від Декарта, який ототожнював матерію з
розповсюдженістю, робить висновок, що розповсюдженість, простір є
властивістю матеріальності взагалі, а не тіла зокрема. Такими властивостями,
чи акциденціями, є рух, спокій, колір та ряд інших. Доказом факту, що
простір є властивістю матерії, а не тіла, він вважає здатність тіла змінювати
свою форму. Ця мінливість фіксується стосовно незалежного простору, а
відповідно до цього простір не може бути властивістю тіла, це незалежна від
тіла акциденція.
Відправною позицією міркувань Гоббса про суспільство та державу є
поняття "природний стан людей". Введення цього поняття дало змогу
філософії створити першу абстрактно-ідеальну модель суспільства, яку
можна було використовувати у вигляді порівняльного еталону для фіксації
подібностей та відмінностей між різними станами суспільства, державами і
т.п. Природний стан людей охарактеризовано у Гоббса як можливість одних
людей перешкоджати у досягненні своїх цілей іншим людям. Саме таке
становище осіб, які здатні ставити перед собою цілі та діяти, їх досягаючи,
призводить до природної прихованої війни між усіма людьми. Вихід з неї
було знайдено в організації суспільства. Однак суспільство може існувати
лише на збіганні інтересів людей. А це може бути досягнене тільки на шляху
домовленості, яка є штучною та формальною. Таким чином, людям був
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потрібен механізм забезпечення виконання таких домовленостей. Ним стала
суспільна влада, володарі. Влада здатна існувати лише в разі відмови людей
від права повного володіння собою. Саме таким чином на місце природних
законів через утворення держави вводяться закони штучні, суспільні.
Гоббс вирізняє три типи держави: 1) влада — зібрання і кожний
громадянин має право голосувати (демократія); 2) влада зібрання, але лише
деякі мають право голосувати (аристократія); 3) верховна влада тільки у
одного (монархія).
Р. Декарт (1596—1650 pp.) — видатний французький філософ, фізик,
математик, засновник раціоналізму. Основні праці Декарта — «Роздуми про
метод», «Метафізичні роздуми», «Начала філософії» та ін.
В історії Нової філософії Декарт посідає особливе місце як творець
дуалістичного філософського вчення. Він побудував свою філософську
систему на основі визнання одночасного самостійного існування свідомості і
матерії, душі і тіла. «Світ, — стверджував Декарт, — складається з двох
незалежних субстанцій — духовної і матеріальної». Атрибутом духовної
субстанції вважав мислення, а матеріальної — протяжність. Людина, за
Декартом, це механічне поєднання цих двох субстанцій.
Цей дуалізм субстанцій не давав змоги вирішити проблему пізнання
світу. І справді, хіба можливе пізнання, якщо обидві субстанції незалежні
одна від одної. Тому Декарт був вимушений ввести в свою теорію пізнання
третю субстанцію — Бога, який обумовлював їхню єдність.
Єдино правильним методом пізнання Декарт вважав раціоналізм і
дедукцію, тобто виявлення конкретних істин із загальних посиланьпринципів, які вічно і апріорно існують у розумі.
Концепція раціоналізму включає в себе два елементи. Перший — це
уявлення про розум як найвищий спосіб досягнення істини (розум
всемогутній і непогрішимий, вважав Декарт). Другий — правильно
розуміючи якісну відмінність раціонального пізнання від чуттєвого, Декарт
перебільшував можливості раціонального пізнання, відривав його від
емпіричного ступеня як єдиного джерела інформації про світ і цим штовхав
раціоналізм до ідеалізму, визначаючи існування особливого, чисто
раціонального джерела знань.
Намагаючись очистити дедуктивний метод від схоластичного
формалізму, але не розуміючи ролі практичної діяльності в формуванні
змісту логічних понять, Декарт розробляє вчення, згідно з яким вихідними
поняттями для дедукції всіх наукових знань повинні бути «вроджені ідеї».
Вони, на думку Декарта, приховані в глибині інтелекту і можуть бути
усвідомлені тільки інтуїтивно. Якщо основні принципи знання визнати
вродженими, то знову ж таки виникає перешкода на шляху розв‘язання
питання про пізнання світу, що постійно розвивається.
Рене Декарт знаменує сформованість філософії Нового часу. Найбільш
відомими його творами є: "Правила для керування розуму", "Міркування про
метод", "Міркування про першу філософію", "Начала філософії".
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

57

Декарт — автор ряду досліджень, що стосуються різних сфер пізнання.
Його наукові пошуки призводять до закладення основ геометричної оптики.
Він створює анатомічну схему людського ока. Саме Декарт висунув ідею
умовного рефлексу та створює модель рефлекторної дуги нервової
діяльності. Заслуги Декарта у створенні сучасної математики значні та добре
відомі.
Декарт підгримує антисхоластичну спрямованість філософії Ф.Бекона.
Однак він не може погодитися з Беконом у оцінці дедукції як методу
пізнання. Декарт значну увагу приділяв математичним дослідженням, а, як
відомо, математика будується і розвивається насамперед у формі дедуктивної
системи знання. Тому, визнаючи присутність вказаних Беконом "ідолів",
Декарт звертає увагу на проблему спрямованості емпіричного пізнання,
індукції. Він знаходить докази тези, що здійснення індуктивного пізнання,
експерименту відбувається тільки після попереднього планування дій. А
попереднє планування дій у своєму кінцевому результаті має будуватися
завдяки використанню загальних положень як вихідних для думки, тобто
шляхом дедукції. Таким чином, індукції без попередньо здійсненої дедукції
бути не може. Однак дедуктивному мисленню завжди загрожують "ідоли".
Дану проблему Декарт вирішує, запропонувавши сумнів у вигляді
методологічної процедури.
Декартовий методологічний сумнів, або "критика усіх визначень",
будується не як абсолютний скепсис, заперечення визначень взагалі, а як
шлях, засіб уникнення помилок. Первинну форму істини Бекон вбачає у
чуттях, в емпіричності. Для Декарта це — помилковий погляд, він перелічує
випадки, коли чуття вводять людей в оману, і робить висновок, що
неможливо вірити тим засобам пізнання, які "хоча б один раз обманювали
нас". Таким чином, ні авторитет та здійснена з його допомогою дедукція, ані
наш досвід та здійснена з його допомогою індукція, не можуть бути визнані
як науковий метод. Тому Р.Декарт ставить питання про досягнення
достовірності знання самого по собі, впевненості в істині, яка повинна бути
вихідною посилкою і тому сама не може опиратися на інші посилки. Таку
достовірність він знаходить у мисленні. "Якщо ми відкинемо та проголосимо
помилковим усе, у чому хоч трохи можемо сумніватися, то ми не можемо
сумніватися лише у тому, що здатність мислити свідчить про існування. Бо
буде абсурдом вважати, що мислячи про самого себе, можна заперечувати
факт існування думки про власне існування. Думка, яка заперечує існування
самої себе, не варта жодної уваги. Тому факт, який висловлюється у словах:
"Мислю, отже існую", найдостовірніший з усіх, які перед кожним, хто
філософствує, виявляються".
Математика, основу якої складають ідеальні конструкції, досягає
найвищого ступеня ймовірності. Порівняно з іншими науками математика
найменше залежить від зовнішньої реальності і найбільше — від мислячого
Я. Тому саме математика найкраще відповідає принципові достовірності
знання. А присутні в математиці аксіоми можна завжди обгрунтувати
принципом достовірності знання самого по собі. Однак математика — наука,
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що будується шляхом дедуктивної форми думки. Відкриті Ф.Беконом "ідоли"
свідчать про присутність хиб у дедукції. Враховуючи цю обставину, Р.Декарт
пропонує метод раціональної дедукції, який повинен узгоджуватися з
чотирма вимогами: 1) припускати як достовірні такі положення, які
уявляються розумові чіткими та ясними, не викликають сумнівів у своїй
істинності; 2) розділяти кожну складну проблему, задачу, на складові
частини, підпроблеми чи задачі; 3) поступово здійснювати перехід від
доведеного до недоведеного; 4) не робити жодних прогалин у логічному
ланцюжку дослідження. Принцип методологічного сумніву та раціональна
дедукція повинні допомогти у подоланні хиб простої дедукції, разом з цим
вирішуючи проблему "першої індукції", яку без попередньої дедукції
здійснити неможливо. Однак при цьому постає проблема "першої дедукції"
— звідки взялися перші загальні поняття, якими користується думка? На це
питання Декарт відповідає тезою про присутність вроджених ідей.
Обгрунтування існування вроджених ідей Декарт знаходить в своїх
фізіологічних дослідженнях. Здійснивши велику кількість дослідів
експериментального характеру над різними тваринами, відкривши факт
скорочення м'язів (найчастіше цей дослід повторюють на лапках жаби,
капнувши кислотою на свіжий зріз) частини тіла, відокремленої від цілого,
він робить висновок, що в кожному тілі є ідея руху самого по собі.
Скорочення лапки тварини під час подразнення її кислотою припиняється
через деякий час, що, на думку Декарта, свідчить про відокремлення ідеї від
тіла. Вбита тварина — вже не жива, але ідея руху може в ній перебувати.
Зовнішньо частина тіла ще не змінилася, але може й не рухатися під час
подразнення, отже ідея це тіло вже полишила. Таким чином, ідеї можуть бути
і не бути в тілі, а тіло існує без очевидних змін. Живого тіла без ідеї не існує,
а це свідчить, що живі тіла народжуються з ідеями. Дослідження руху ідей в
тілах живих істот призвели до створення Декартом класичної схеми
замкнутої рефлекторної дуги. Дана модель описує систему рефлексів, які
виявляють себе у зовнішніх формах руху живих тіл.
Відкриття можливості існування ідеї впродовж деякого часу у
мертвому тілі та можливості зникнення ідеї з мертвого тіла за відсутності
наочно фіксованих змін у ньому спрямували думку Декарта на шлях вчення
про дуалізм душі і тіла. Розвиваючи цю тезу, він робить висновок про
існування незалежних одна від одної двох субстанцій світу. Субстанція, що
виявляє себе у різних просторових властивостях,— матерія, та субстанція, що
не має просторових форм виявлення, — мислення. Ці субстанції можуть
єднатися, утворюючи живі організми, чи існувати окремо, утворюючи світ
фізичних тіл та світ вільного духу, — божественний світ. Найдовершенішою
формою буття є Бог, який існує сам із себе, є причиною самого себе.
Субстанція світу, що існує просторово, — матерія, не може
наповнювати простір, існуючи нерухомо. Вона завжди у русі, що зобов'язує
нас заперечувати теорію атомарної будови світу, бо інакше ми повинні
визнати нерухомі частинки — найменші та неподільні елементи буття
(атоми). Рух кожного тіла (Декарт розглядає тіла лише механістичне)
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відбувається з причин, які лежать за межами даного тіла. Вітрильник
рухається завдяки дії вітру, завдяки течії рухається водяний млин, ядро
вилітає з гармати завдяки згоранню пороху тощо. Користуючись цим
принципом, він заперечує можливість існування порожнечі. Декарт висуває
питання про перший поштовх, який надав рух усім тілам. Суб'єктом цього
поштовху він визнає Бога.
Дуалізм Декарта зробив можливим двоїсте тлумачення його вчення, яке
швидко розповсюдилося та знайшло багатьох послідовників у Європі.
Картезіанство складається з багатьох напрямів та течій філософії другої
половини XVII ст., серед яких можна знайти навіть взаємовиключні.
Картезіанська філософія (Картезій — латиною Декарт) саме у Декарта вбачає
свої витоки.
Найбільш відомим картезіанцем, як правило, визнають Ніколо
Мальбранша (1638-1715). Керуючись принципом дуалізму душі та тіла, він
розвиває тезу Декарта про надприродну причину першого поштовху матерії
до вчення про неможливість існування природних причин. У кожному
конкретному випадку спостереження дій та наслідків, за систематичного
дослідження конкретного явища ми не здатні виявити кінцевої природної
причини. Причина існує, а виявити її можливості немає. Таким чином, слід
визнати, що причини мають надприродний характер — божественний.
Розглядаючи ті чи інші властивості речей, він дійшов висновку, що
властивість не існує як частина чогось, вона народжується, утворюється саме
тоді, коли ми її фіксуємо (як правило, це виявляється у взаємодії предметів).
Ніж сам по собі не має властивості різати, він ріже саме тоді, коли ми
залучаємо його до відповідної взаємодії предметів. Отже, причиновість
виникає щоразу по-новому, тобто утворюється. А якщо вона утворюється, то
слід визнати, що є суб'єкт й" створення. Таким суб'єктом Мальбранш визнає
Бога.
Відповідно будується вчення Мальбранша про пізнання. Він виділяє
три типи пізнавальних здібностей: чуттєве пізнання, пам'ять та уява, чистий
розум. Виділяє він і чотири шляхи пізнання: безпосередньо через речі; через
ідеї речей; через внутрішнє чуття; через уяву або аналогію. Оскільки цілями
пізнання визнається знання причин різних наслідків (а кінцевою причиною є
Бог), то людина не здатна знати речі повністю, як не здатна знати Бога у всій
повноті. Таким чином, людські знання не можуть бути копіями речей, знання
виявляють себе у вигляді абстрактних уявлень про світ. Найкращою ж
формою уявлень про світ є знання ідеї тієї чи іншої речі, як вчив про це ще
Платон. Носієм усіх ідей є Бог. Таким чином, якщо ми маємо ті чи інші ідеї,
то вони надходять до нас від Бога.
Неоднорідність картезіанства найкраще виявляється на постаті Блеза
Паскаля (1623-1662), одного з творців науки Нового часу. Двоїстість природи
людини Паскаль поширює на різноманітні прояви суспільних явищ. Людина
є поєднанням душі та тіла. Мораль — поєднання доброго та злого. Політика
— закону та беззаконня. Однак ця дуалістичність є причиною нашої
нездатності до пізнання світу таким, яким він є. Усе буття, починаючись з
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чогось кінцевого, має нескінченну багатоманітність проявів, яку не
спроможний охопити ніхто з просторово та часом обмежених, окрім творця
світу. Існування для нас людей, незалежних субстанцій, які можуть бути
лише єднанням духовної та матеріальної (не підкореної законам простору та
підкореної законам простору субстанції) субстанції накладає відповідне
обмеження: ми сприймаємо матеріальні речі у формах духовності, а духовні
речі — у вигляді матеріальності. Це робить людину безпорадною перед
світом, бо такі наші знання вже за своїми визначеннями не відповідають
дійсному стану.
Паскаль відомий серед природознавців як видатний математик, фізик,
праці з гідростатики та обчислення ймовірностей якого увійшли до золотого
фонду класичної науки. Однак саме ці праці надихнули Паскаля на висновок
про обмеженість раціоналістичної методології. Його математичні
дослідження дали змогу відкрити парадоксальність між проявами реальності
та можливостями математики в їх охопленні. Дослідження конкретного
предмета відкриває необмежену множину інших предметів (світів), які
становлять цей взятий для вивчення предмет. Однак кожен з предметів, що
входить у структуру першого, взятого для дослідження, являє нам новий світ
необмежених властивостей, об'єктів, структур. Таким чином, ми маємо
справу з множиною, що складається з нескінченної кількості елементів,
кожен з яких має свою нескінченну кількість елементів, тобто рівний
множині, підмножиною якої є він. З погляду математики дане відношення
дорівнює нулю, але кожна неупереджена людина бачить, що перед цією
парадоксальністю світу саме математика нуль, а не світ з його
властивостями.
Обмеживши пізнавальні можливості еталона наукового пізнання (а
саме таким була в ті часи математика), Паскаль вказує на обмеженість також
і чуттєвого пізнання. Таким чином, ні раціоналізм, ані емпіризм не здатні
вдовольнити наше прагнення пізнати світ; мислення та розум лише
використовують закладені в нас із народження фундаментальні ідеї (Паскаль
тут посилається на Декарта). Розглядаючи ці фундаментальні поняття за
допомогою того чи іншого наукового методу, ми переконаємося, що
раціональних доказів їх істинності не існує, а е лише віра, яка спрямовує
наші думки та дії на використання ідей. Таким чином, основою буття людини
в світі є усвідомлення свого єднання з Богом, віра, а не мислення чи розум,
ірраціональне, а не раціональне. Здатність єднатися з Богом дана кожному
конкретному індивідові по-різному, це містичний процес, який відбувається в
людському серці, початок цього процесу лежить в любові до Бога.
Значний внесок у подолання дуалізму Декарта зробив Б. Спіноза
(1632—1667 pp.). З точки зору Спінози, світ — це нескінченна природа,
матеріальна субстанція (від лат. — сутність, основа), яку він також називає
Богом. Поняття Бог Спіноза вживає не буквально, воно є своєрідним
теологічним прикриттям матеріалізму. Субстанція, тобто матерія, є
причиною самої себе і має безліч властивостей. Вона вічна і незмінна, їй
властива ідея збереження. Субстанція — це те, що не потребує для свого
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існування чогось іншого — Бога, духу і т. п. Поняття субстанції Спінози є
дуже цінним у його філософії, воно відігравало велику роль у подальшому
розвитку наукової філософії.
Велике значення для подальшого розвитку філософії мало вчення
пантеїзму Спінози. Згідно з ним Бог не існує окремо від природи, а
розчиняється в ній. З цього логічно випливала атеїстична думка про те, що
пізнання світу йде не через пізнання Бога, а через пізнання самої природи.
Тобто Спіноза закликав не до богослов‘я, а до наукового пізнання світу.
Виходячи з ідеї існування єдиної субстанції, Спіноза стояв на позиціях
гілозоїзму, тобто такого вчення, яке допускає наявність мислення в усієї
матерії, в тому числі й неживої. Такої ідеалістичної точки зору дотримуються
і зараз деякі дослідники природи, зокрема французький вчений, палеонтолог і
філософ Тейяр де Шарден.
Раціоналізм, який сформувався в окремий напрям під впливом
розповсюдження філософії Р.Декарта, після періоду послідовної критики
сенсуалістами переживав етап кризового стану.
Філософія Бенедикта Спінози становить собою відновлення
раціоналістичної традиції з урахуванням традицій емпіризму. Трактат
"Удосконалення розуму" (який не був повністю завершений) та книга
"Засади філософії Декарта" Б.Спінози звертали увагу філософів на той факт,
що поняття "субстанція" за своєю сутністю позначає ті властивості
реальності, які не дані чуттям принципово. Субстанціональність не може
бути віднесена до жодної з конкретних речей чи їх сукупності, бо усі речі є її
виявленнями. Чуттєвість, емпірія має справу лише з одиничними об'єктами,
тому вона не може осягти субстанцію, бо усі речі не можуть бути одразу дані
чуттям. Узагальненням простих ідей в одну складну (про субстанцію)
неможливо створити поняття про такі якості, які не властиві жодній з
конкретних речей чи жодній з простих ідей. Таким чином, поняття
"субстанція" при своєму виникненні повинно мати зовсім іншу, неемпіричну
природу. Дане поняття визнається продуктом розуму, який створив поняття
про те, що існує само по собі та виявляє тільки само себе. Воно не потребує
для свого виявлення інших речей, з яких повинно складатися. Розглядаючи
питання про походження даного поняття, Спіноза робить висновок, що
змістовно "субстанція" не відрізняється від поняття про Бога. З доказів, які
відносяться до цього висновку, можна констатувати, що Спіноза ототожнює
Бога із субстанцією.
Бог не стоїть тепер над природою, не є й" творцем як зовнішня сила, а
перебуває прямо у природі як її іманентна причина, властивість. Таке
розуміння субстанції призводить до вирішення проблеми дуалізму душі і
тіла, яку поставив Декарт. Протяжність та мислення, які в філософії Декарта
визнаються незалежними одна від одної субстанціями, зливаються у
філософії Спінози в одну. А ці її властивості — лише два атрибути поряд з
багатьма іншими атрибутами (атрибут — невід'ємна властивість). Усі
атрибути мають властивість бути необмеженими сутностями, бо жодна
окрема річ чи явище не можуть існувати без присутності усіх атрибутів. На
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протилежність субстанції та її атрибутам, які носять характер безмежності,
для опису обмежених одиничних об'єктів Спіноза використовує поняття
"модус" (те, що існує за рахунок зовнішніх причин). Існування модусів
характеризується не тільки обмеженістю взагалі, а й мінливістю, рухомістю у
межах атрибутів субстанції (часу і простору). Відношення між субстанцією і
модусом становить собою відношення частини і цілого. Субстанція
визначається здатністю творення, а модус — її продуктом, утворенням,
витвором субстанції.
Субстанція має внутрішню властивість — необхідність свого існування.
Виявлення цієї властивості відбувається через мислення (атрибут субстанції).
Мислення Спіноза розглядає як властивість тіла мати непросторові атрибути.
Мислення само по собі є атрибутом субстанції, який виявляє себе не в
кожному тілі. Людина саме та просторова організація субстанції, модус, яка
здатна мати і непросторовий атрибут-мислення. Доводячи існування
непросторових властивостей дійсності, Спіноза вказував, що рух тіла завжди
відбувається згідно з відповідною траєкторією. Просторово ніякої траєкторії
в світі ми не знайдемо, завжди бачитимемо конкретне тіло, яке змінилося
порівняно з попереднім моментом. Об'єднавши у своїй голові ці моменти, ми
самі створимо просторово фіксовану траєкторію. Однак для тіла, яке
рухалося, такої траєкторії просторово (матеріально) не існує, хоча тіло
справді рухається по траєкторії. Реальність існування траєкторії (рух
небесних світил та інше), яка разом з тим не існує як тілесне, просторове
дане, свідчить про реальне існування непросторового атрибуту субстанції.
Саме цю властивість Спіноза називає мисленням і відрізняє її від причини як
тілесної властивості, вказуючи, що мислення не причинове, а необхідне.
Необхідністю детермінуються усі процеси у світі. Кожний конкретний
процес має свою причину, лише субстанція має причину в собі самій.
Домінування необхідності у філософії Спінози розповсюджується
навіть на такі сфери буття, які для усіх попередніх детерміністів залишалися
у полоні випадку, тобто у сфері афектів. Афект (відчуття) для Спінози
завжди є результатом дії зовнішніх предметів на тіло чи виявленням дії
непросторового атрибута. Тому гносеологічна концепція Спінози має
абсолютно раціоналістичне трактування. Він розділяє пізнання на три
ступені: ступінь істини — досягається розумом безпосередньо, незалежно від
досвіду (математичні аксіоми тощо); ступінь міркувань розуму —
відбувається опосередковано за допомогою правил мислення (побудованих
на певних аксіомах, законах), він потребує доведень; ступінь уявлення — в
основі лежать чуттєві сприйняття навколишнього світу.
Вирішення Спінозою етичної проблематики не відокремлюється від
поняття субстанції (Бога). В центрі його уваги — питання про можливість
існування в абсолютно детермінованому світі свободи. У розумінні Спінози
субстанція — єдина основа необхідності та свободи. Саме Бог (субстанція)
— абсолютно вільний, бо все, що він здійснює, випливає з його власної
необхідності, з творіння ним необхідності. Необхідність твориться, а не існує
незалежно від акту творіння. Людина як модус особливого роду має
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обмеження своєї волі у зовнішніх обставинах. Однак у разі використання цих
зовнішніх обставин для творіння, для досягнення людських цілей свобода і
необхідність не суперечать одне одному, а стають основою взаємного
існування. Без необхідності, без урахування законів буття неможливо людині
виявити своє водіння. Сваволя обставин позбавляє людину свободи волі,
лише необхідність протікання процесів буття дає змогу виявити власну волю
щодо використання цієї необхідності людиною — свободу особистості. Так
Спіноза робить висновок, що свобода полягає у пізнанні необхідності.
Змістовною і діалектичне спрямованою є філософія німецького
філософа-ідеаліста Г. Лейбніца (1646—1716 pp.), великого математика і
логіка.
Якщо Ф. Бекон розробляв вчення про «одномірність» субстанції,
Декарт — про «двомірність» (матеріальну і духовну), то Лейбніц відстоював
множинність субстанцій, які складаються з сукупності животворних атомівмонад. Всі монади рухомі і взаємопов‘язані, підлягають Богом встановленій
гармонії. Як і багато інших філософів, він обстоював раціональне пояснення
світу, вірив в існування вроджених ідей. Його нездійсненною мрією було
намагання створити всезагальну людську логіку, яка могла б звільнити світ
від конфліктів та небажаних протиріч.
Готфрід Вільгельм Лейбніц уособлює завершений тип раціоналістичної
філософії. В його вченні знайшла своє місце як раціоналістична, так і
проблематика сенсуалістичного та емпіристичного напрямів.
Ядром філософської концепції Лейбніца є вчення про "монади" —
монадологія. Монада розглядається як проста неподільна духовна субстанція
буття. Спираючись на відомі з античної філософії докази, Лейбніц заперечує
можливість існування єдиної субстанції, про яку вчив Спіноза. Лейбніц
стверджує, що поняття єдиної субстанції заперечує можливість існування
руху, мінливості буття. Тому він звертається до нескінченної множини
субстанцій — монад.
Монада — самодостатня одиниця буття, здатна до активності,
саморуху, діяльності. Монада — це проста субстанція. Складна субстанція
завжди залежна від простих, а тому складне утворення взагалі не можна
визнати субстанцією. Тому монади не змінюються під впливом інших монад,
кожна з них є самодостатньою, а отже становить собою самодостатній світ,
непорушну гармонію, яка є найсильнішою у світі. Як найдовершеніші
гармонійні утворення, монади і між собою мають єдине відношення —
"гармонію". У випадку, коли в світі існує дві однакових монади, слід визнати,
що вони будуть тотожними. Таким чином, монади різняться за своїми
якостями.
Монади мають три головні різновиди за ступенем свого розвитку.
Нижча форма характеризується "перцепцією" (духовно пасивною здатністю
сприйняття). Вищі монади здатні мати чуття та чіткі уявлення. Їх Лейбніц
називає "монадами-душами". Монади найвищого ступеня здатні до
"аперцепції" (свідомості) і їх називають "монадами-духами". Монади не
мають просторових (фізичних) властивостей, тому вони чуттєво не дані. Їх
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

64

дано лише розумові. Чуттєво дані тіла є комбінаціями монад, які
вирізняються тим, з яких монад вони складаються. Людина уособлює собою
таку сукупність монад, у якій провідну роль відіграють монади, що здатні
усвідомлювати. Об'єднання монад є невипадковим, воно визначене
"завбаченою гармонією", яка виявляє себе у самозміні монад узгоджено з
іншими монадами. Причини зміни монад можуть бути зовнішніми та
внутрішніми. Кожна з монад утримує в собі як минуле, так і майбутнє.
Завбачена гармонія дає змогу стати наявними усім якостям, які маються в
кожній з монад у невиявленій формі.
Процес пізнання, таким чином, Лейбніц розглядає як розвиток
здатності до створення та усвідомлення ідей. Він заперечує існування
вроджених ідей, людина з народження має лише деякі вроджені принципи
(інстинкти). Чуттєве пізнання ним розглядається як нижча ступінь
раціонального пізнання. Відомий вираз "Немає нічого в розумі, що не
пройшло раніше через чуття" Лейбніц доповнює положенням — "крім
витворів самого розуму". Розум відкриває суттєве, необхідне, а чуття —
випадкове, емпіричне. Тому і істини бувають різними: емпіричні — істини
факту; розумові — істини теорії. До істин розуму Лейбніц відносить головні
положення математики та логіки.
Математику і логіку Лейбніц розглядає як головні науки розуму, які
повідомляють людині про світ, не даний чуттєво. Це науки про "усі можливі
світи" (на відміну від філософії, яка визначається ним як наука про цей
дійсний світ).
Слід зазначити, що матеріалістичні ідеї XVIII ст. зустрічали великий
опір з боку ідеалізму та релігії. У цей період починає розвиватись і
посилюватись суб’єктивний ідеалізм. Найбільш відомими виразниками
суб‘єктивного ідеалізму цього часу були два англійські мислителі — Берклі
та Юм.
Дж. Берклі (1684—1753 pp.) виступив з обґрунтуванням суб‘єктивного
ідеалізму. Він категорично відкидав існування матерії і стверджував, що речі
існують остільки, оскільки вони сприймаються відчуттями. Весь світ, згідно з
Берклі, це комплекс відчуттів, які вкладені в нас Богом.
Цю ж суб‘єктивно-ідеалістичну концепцію розвивав і Д. Юм (1711—
1776 pp.), але іншим шляхом. Він стверджував, що людина не може вийти за
межі своїх відчуттів і не може встановити, що лежить в основі речей — дух
чи матерія, не може довести, що між предметами і явищами існує причиннонаслідковий зв‘язок. Пізнання у Юма групується на основі пристосовництва
до потоку явищ, до набуття певних звичок та інстинктів. Таким чином,
філософія Юма є не тільки суб‘єктивно-ідеалістичною, а й агностичною.
Джордж Берклі послідовно досліджує можливості чуттєвого пізнання
дійсності, наслідуючи головні принципи філософії Локка, але, разом з тим,
висвітлюючи слабкі місця сенсуалізму матеріалістичного. На основі роздумів
про властивості субстанції як носія властивостей речей Берклі робить
висновок, що субстанція принципово не дана чуттям. Натомість він
схиляється до думки, що саме людські чуття виступають основою,
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

65

субстанцією речей, які сприймаються як сукупність різних властивостей. У
своїй першій праці "Досвід нової теорії зору", спираючись на наукові
дослідження роботи ока, оптичні пояснення процесу бачення, Берклі робить
висновок, що людське око принципово не здатне щось бачити без
відповідних ідей речей. У пращ "Трактат про принципи людського знання"
Берклі робить остаточний висновок, що субстанцією може бути лише дух, чи
суб'єкт, який сприймає чуття. Щоб довести це, він використовує аналіз
різних чуттєвих властивостей людини і стверджує, що чуттєве сприйняття
кольорів, руху, смаку, форм речей неможливе без відповідних ідей, котрі
повинні бути присутніми до самого сприйняття речі чи виникати водночас із
чуттями. Вказуючи на суперечливість ситуації, коли ідея може існувати до
сприйняття речей (бо мати ідею фактично означає наявність чуттєвого
сприйняття), Берклі проголошує помилковою думку про можливість
існування матеріальної, немислячої субстанції.
Усі речі є лише "комплексами наших чуттів". Їх існування можливе
виключно завдяки нашій свідомості. Тому для Берклі важливо вирішити
проблему, звідки ці "ідеї" виникають у наших думках. Дане питання
наштовхує Берклі на необхідність обмеження абсолютності створеної ним
філософської позиції суб'єктивного ідеалізму вченням раціоналістичного
порядку про світ як результат однієї верховної духовної причини — Бога.
Відповідним чином визначає Берклі зміст природознавства як
неадекватного пізнання, створеного Богом. Визнаючи, що єдиною причиною
різних явищ можна назвати тільки дух, Берклі стверджує лише теологічну
мудрість та істину. Аналіз вихідних понять природознавства (причиновість,
рух, сила, простір і час) Берклі підсумовує твердженням, що поняття
"причина" емпірично ніяк не доводиться. Ми лише користуємося поняттям
про причину як ідеєю причини, а не відкриваємо такого феномену поза
суб'єктом, бо для доведення природничо-науковим чином слід послідовно
перевірити усі можливі варіанти причин, чого ніхто ніколи не робив. Поняття
простору і часу Берклі визнає у випадку узгодження досвіду суб'єкта про
різні відчуття: одні після інших, одні поряд з іншими.
Намагання Берклі уникнути соліпсизму (визнання єдиною реальністю
свідомості суб'єкта, уявою якої е світ) було нездійсненним за збереження
створених ним філософських позицій. Тому наприкінці свого життя Берклі
починає тяжіти до класичного об'єктивного ідеалізму, взірцем якого він
визнавав Платона.
Давид Юм продовжує лінію англійської школи сенсуалізму. На відміну
від Локка (який вбачав джерело наших чуттів у реальності поза суб'єктом) та
Берклі (який вбачав джерело наших чуттів у духові, або у божестві), Юм
вважає, що неможливо довести остаточно ні точку зору першого, ні точку
зору другого філософа.
Юм робить спробу керуватися лише тим, що можна довести
емпіричним шляхом, відкидаючи гіпотетичні тлумачення. Тому він визначає,
що людина може оперувати лише змістом наших чуттів, а не поняттям про їх
субстанцію. Наші сприйняття світу не дають можливості довести ні його
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існування, ні його відсутності. Така агностична позиція обґрунтовується у
відомих творах Д.Юма "Трактат про людську природу" (1738), "Дослідження
людського розуму" (1751) та ін. Усі "духовні сприйняття" він розділяє на два
різновиди: перший охоплює більш сильні і визначається терміном
"враження", які діють під час бачення, тактильного відчуття тощо; другий —
ідеї (уявлення), які він визнає менш сильними і точними. Усі наші ідеї чи
враження є копія чуттєвих комбінацій. Визнаючи за думкою лише здатність
розділяти та об'єднувати, Юм стоїть на позиціях чітко окресленого
сенсуалізму.
Керуючись позицією Локка, Юм вирізнює чуття, які утворюються
різними чуттєвими органами, на відміну від вражень, які є певним
результатом внутрішнього стану суб'єкта. Розум сам по собі не здатен нічого
додати до вражень, він лише розділяє або об'єднує їх. Юм визнає досвід
найголовнішою складовою пізнання. Однак досвід у нього відноситься лише
до оволодіння нашої свідомості враженнями. Досвід він розглядає як
утворення схем суб'єктивних дій розуму з об'єднання чи розділення вражень.
Між враженнями та ідеями існують три типи відношень: 1) будуються
на виявленні подібностей та відмінностей; 2) відбивають послідовності в
просторових та часових визначеннях; 3) відношення причини та наслідків.
Саме третій тип Юм розглядає як головний у природознавстві (досвіді
побудови схем суб'єктивних дій з образами природної реальності).
Дослідження поняття "причина" уможливлює Юму дати обгрунтування, що
дане поняття не має під собою жодного емпіричного значення, окрім фіксації
послідовності явищ — одне після другого. Усі причини пояснюються ним як
відношення просторового співіснування та часової послідовності. Тобто
поняття "причина" Юм розглядає як похідне від понять "час" та "простір".
Детально аналізуючи конкретні випадки, Юм робить висновок, що мислення,
розум не здатні дати кінцевого визначення подій, причин та наслідків.
Фіксуючи своє ставлення до попереднього наукового пізнання, до
історії філософії, Юм вважає, що філософські системи, механіка є
узагальненням досвіду суб'єкта в зручних формах.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Охоплює період з XVII до кінця XIX ст. Це епоха новацій, масштабних
змін та істотних зрушень у всіх сферах життєдіяльності людини.
У цей час з'являються змістовна, довершена та експериментально
підтверджена наукова теорія - механіка Ісаака Ньютона та мистецтво в його
сучасному розумінні (світське, автономне). Як літературний жанр
народжуються романи, опери, сучасний театр, виникають національні
академії, з'являються перші газети й часописи (зокрема, наукові), з'являється
міський транспорт, архітектура масових забудов, промислова архітектура.
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Основними характеристиками філософії Нового часу є її орієнтація на
природознавство. Взаємозв‘язок філософії ХУП ст. з природознавством
свідчить про її механістичний характер. Із природничих наук ХУІ-ХУП ст.
особливих успіхів набула механіка і астрономія, що розкривали механічні
закономірності руху матерії та її кількісні співвідношення. Швидкий
розвиток механіко-математичних наук, зумовлений потребами виробництва,
здійснив такий сильний вплив на природознавство, що деякі з них вважали
закономірності, відкриті у механіці всезагальними, такими, що
застосовуються до пізнання всіх сфер реальності. Слідуючою
характеристикою філософії Нового часу були пошуки її представниками
найбільш дієвих засобів, методів пізнання.
3. ФІЛОСОФІЯ
МАТЕРІАЛІЗМ

ПРОСВІТНИЦТВА

ТА

МЕТАФІЗИЧНИЙ

Просвітництво — культурно-історичний термін (вперше використаний
Вольтером і Гердером), що відбиває певну епоху розвитку людства, сутність
якої полягає в широкому використанні розуму для суспільного прогресу.
Просвітництво є продовженням гуманістичних тенденцій XIV—XV ст., але
відрізняється більшим раціоналізмом і критичністю. Головним прагненням
просвітників було знайти завдяки діяльності людського розуму природні
принципи суспільного життя. З цієї точки зору було піддано гострій критиці всі
наявні форми і відносини людей у сфері права, моралі, економіки, політики
тощо. Під впливом Просвітництва розпочались реформи в деяких країнах
Західної Європи, які сприяли створенню і розбудові громадянського
суспільства.
Вважається, що Просвітництво було започатковано в Англії під
впливом філософських ідей Д. Локка, який створив вчення про державу, владу
і право. Локк власне і розробив концепцію так званого громадянського
суспільства, згідно з якою люди створюють державу тому, що природний стан
людини ненадійний. Мета створення держави — збереження свободи і
власності. Локк уперше висунув ідею про необхідність розподілу державної
влади.
Французьке Просвітництво порушує проблему вдосконалення
суспільства шляхом реформ. Велике значення мали твори Ш. Монтеск’є
(1689—1755 рр.), зокрема його «Перські листи» та «Дух законів», де він
методом порівняльного аналізу описує типи державного устрою. Загалом
Монтеск‘є висував ідею величезного значення географічного фактора
(територія, клімат, родючість землі і т. п.) у розвитку суспільства. Але він не
заперечував ролі способу життя, способу виробництва. Монтеск‘є
проголосив ідею загального миру.
Ф. Вольтер (1694—1778 рр.) у своїх творах «Кандід», «Філософський
словник» та ін. висував ідеї, спрямовані проти феодалізму та кріпацтва, він
боровся проти церкви, релігійної нетерпимості, фанатизму, деспотії. Вольтер
— рішучий прибічник рівності громадян перед законом, але треба звернути
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увагу на те, що він вважав неминучим поділ людей на багатих і бідних.
Певний час мислитель визнавав за можливе поліпшити життя людей за
рахунок так званого «освіченого монарха», тобто вченого, розумного і
справедливого царя чи імператора, але на схилі свого життя припускався
думки, що найкращим державним устроєм є республіка. Він залишився
переконаним в неминучості суспільного прогресу.
Франсуа Марі Аруе (псевдонім — Вольтер) багато сил доклав до
розв'язання проблеми активності суб'єкта пізнання, діяльності. Маючи
помітні здобутки у різних сферах своєї діяльності, в історії філософії Вольтер
залишається засновником філософської концепції "суспільної природи
людини".
Вольтер одним з перших почав розглядати філософію як зброю розуму
у боротьбі проти антирозумного суспільства. Висуваючи тезу про активну
роль суб'єкта, суспільну природу людини, він спирався, передусім, на теорію
природного права, створену Локком. Суспільність людини Вольтер розумів
як життя людської істоти в суспільстві: діяльність особи відбувається лише
через суспільство, конкретні цілі індивідів мають суспільну природу.
Виходячи з поняття природної рівності людей, він розуміє рівність тільки як
рівність політичну, рівність перед законом, державним правом. Соціальну та
економічну нерівність він розглядає як основу збереження суспільної
рівноваги та нормального розвитку суспільства.
Свободу людини Вольтер також розуміє лише як абстрактне право,
поняття про ідеальну модель, а не реальність. Свобода може бути розглянена
науково лише як свобода волі особистості, а не як природний суспільний
феномен. У своїх пізніх працях ("Філософський словник") під впливом
ньютонівського поняття детермінізму Вольтер робив спроби знайти зовнішні
щодо особи причини, що впливають на волевиявлення. Однак головними
чинниками, які виявляють себе у свободі волі, Вольтер визнає суб'єктивні
причини. Тому інтелектуальний розвиток особи у його філософії визнається
головним здобутком суспільства. У статтях про реформи у суспільстві він
створює вчення про "освічене керівництво державою" як основу суспільної
злагоди.
Спрямовуючи свою філософію у практичне русло, Вольтер активно
виступає проти причин, які позбавляють людину свободи волевиявлення,
розуміючи ці причини як внутрішні. Тому критика релігійної догматики стає
для Вольтера однією з провідних його філософських тем. Віру, основану на
"одкровенні", Вольтер протиставляє деїстичній релігії розуму. Розглядаючи
Бога як найвищу причину існування людської волі та діяльності суб'єкта, він
вбачає докази існування божества у розумно побудованому світі природи.
Однак він відкидає усі тези про властивості Бога, визнаючи їх бездоказовими
та непотрібними, такими, що суперечать розумові. Вольтер заперечував
вчення Бейля про можливість існування держави, яка складається лише з
морально чистих атеїстів. Виступаючи проти офіційної церкви, Вольтер
постійно глузує над релігійною догматикою. Так, у питанні про причини зла
та відповідальність
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Бога за це зло у знаменитому творі "Кандід" Вольтер у саркастичній
формі доводив, що жодними софізмами не можна виправдати існування у
світі зла та страждань невинних людей, особливо дітей. Ті, хто виправдовує
ліссабонський землетрус 1755 року, казав він, коли загинули за кілька хвилин
десятки тисяч людей, дорослих і дітей, злочинців та святих, ті ніколи не
можуть бути провідниками до кращого буття людства.
Під впливом локківського сенсуалізму Вольтер створює своє вчення
про психіку. На думку Вольтера, ми не можемо мати знань про природу
духовної субстанції. Дослідник має справу не з самою духовною
субстанцією, а лише з її проявами, деякими властивостями. Вирішуючи
питання про виникнення душі, не можна науково визначити момент часу,
коли душа утворена: ні вічне її існування, ні момент зачаття людини, ні у
розвитку ембріона, ні у момент народження істоти тощо. Визнаючи
присутність душі, ми визнаємо наявність маленького божества у людині, яке
здатне вносити зміни у діючий природний порядок з суб'єктивних причин, як
чисте волевиявлення.
У своїх поглядах на процес пізнання Вольтер здійснює спробу поєднати
сенсуалістичний емпіризм з моментами раціоналізму. Тому, зважаючії на
тезу про походження знань від органів чуттів, він визнає існування чистого,
абсолютного знання (логіко-математичне, моральне, філософське). Однак
стосовно Бога може існувати тільки одна істина, проте дати вичерпну
відповідь на це питання Вольтерові не вдалося.
Блискучий полеміст і талановитий письменник Ж.-Ж. Руссо (1712—
1778 рр.) написав праці «Про суспільний договір», «Еміль, або про
виховання» та інші, де торкається питань розвитку цивілізації, держави,
моралі, розмірковує над проблемами соціальної нерівності та виховання.
Критика ним існуючих порядків відрізнялась яскравістю стилю і разючою
силою слова. Цивілізація, твердить він, псує людину, погіршує її природні
якості саме завдяки своїй раціоналізованості, поміркованості. Поділ праці,
який має величезне значення для прогресу, є не тільки благом, а й злом,
оскільки людина втрачає цілісність. Звідси вже крок до визнання проблеми
відчуження людини в суспільстві. У вихованні Руссо спирався на чуття
людини, звертався до її щирого серця. В цьому він вбачав можливість
збереження і розвитку справді людських відносин у суспільстві. Він рішуче
виступає проти соціальної нерівності, вимагає свободи і забезпечення
повноти юридичних прав.
Найвпливовіший діяч Просвітництва Жан Жак Руссо відомий своїми
творами "Думки про походження та основи нерівності між людьми" (1755),
"Суспільний договір" (1762), "Еміль, або Про виховання" (1762). Головна
тема праць Руссо — доля людини у суспільстві, де існує штучна культура, що
заперечує природні властивості окремої особи.
Раціоналізм XVII-XVIII ст. не приділяв уваги чуттєвій діяльності
людини як відокремленій від інтелекту та волі. Руссо першим висуває тезу,
що чуттєва діяльність, почуття людини є не тільки самостійною чи
особливою формою суб'єктивності, а що це є головною формою духовної
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діяльності. Саме від Руссо починається лінія у філософії, яка висуває на
передній план духовного життя неусвідомлені, підсвідомі, інстинктивні
цілеспрямовані мотиви дій особи. Навіть совість та геніальність у Руссо
розглядаються як найвищі форми інстинктивності, що відокремлені від
розуму. Руссо першим висуває тезу, що розвиток інтелекту порушує
природну гармонію, баланс між здатностями індивіда та потребами
організму, послаблює природні сили людини.
Вже у першому творі (дисертація "Думки про науки та мистецтво", за
яку Руссо отримав премію Діжонської академії) він доводить, що наука та
мистецтво з часів Відродження не вдосконалили, а погіршили суспільство.
Так, розподіл праці стає причиною порушення природної цілісності та
гармонійності людського життя. Спеціалізація перетворює людину на
функціонера великого механізму, породжуючи професійний кретинізм особи,
робить природні властивості організму залежними від людей інших
професій. Це породжує відчуження людини від самої себе, коли
індивідуальність особи протиставляється суспільному місцю індивіда. Згідно
з Руссо головна причина людських страждань — протиріччя між реальним
станом людини та її природними властивостями, між природою людини та
суспільними інститутами, між особистістю та громадянством.
Протиріччя між природою та культурою, згідно з Руссо, не може бути
вирішене шляхом повернення до дикого стану. Гармонійність, цілісність
буття людини може бути повернена у суспільстві, а не в "чистому
природному стані". Джерелом протиріч цивілізації він вважав соціальну
нерівність людей, що виникає з приватної власності на землю, знаряддя
праці. Загальний шлях подолання суперечностей суспільства Руссо бачив у
зміні системи освіти, методів виховання.
У своїй системі виховання на перше місце Руссо висуває почуття. Саме
почуття людини спрямовують її конкретне волевиявлення. Воля є
зовнішньою формою виявлення чуттєвої діяльності суб'єкта. Суспільне
буття, таким чином, становить собою специфічну систему переробки, зміни
чуттєвої діяльності. Суспільні відносини утворюють те, що спільне усім
людям, і, разом з тим, протистоїть інтересам кожної людини окремо. "Між
волею усіх та спільною волею часто існують суттєві відмінності. Воля усіх
бере до уваги часткові інтереси та сукупність індивідуальних волевиявлень.
Коли відняти з цих волевиявлень ті, які взаємно заперечують одне одного, то
залишиться спільна воля". У своєму понятті "суспільний договір" Руссо
здійснює спробу вирішити протиріччя між штучним та природним.
Створюючи суспільний договір, люди втрачають частину своєї власної
свободи, необмежене право на все, що вони, згідно зі своїми чуттями,
бажають. Однак під час добровільного вступу в договір індивід сам виявляє
своє бажання обмежитися. Тому індивід стає громадянином, істотою, яка
виявляє вищий тип свободи, аніж природна свобода, — здатність до
самообмеження. За чистої природної свободи організм обмежують лише
зовнішні умови, сили природи, інші особи. Тобто така свобода є абсолютною
залежністю від зовнішніх обставин. А укладення договору є акт, коли
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суб'єкти обмежують самих себе, виявляють себе здатними керувати собою —
тобто стають вільними самі по собі.
У своїх поглядах на політику, державу Руссо розвиває свою концепцію
"суспільного договору", постійно шукає форму виникнення умов
добровільного укладення договору. Тому він відкидає феодальний устрій
суспільства як такий, що продовжує культивування чистих сил природи,
обмеження особистості зовнішніми силами стосовно почуттів людини.
Проголошуючи суверенне право народу на укладення договору, Руссо
детально розглядає проблеми конституційного устрою держави.
Дені Дідро (1713-1784) — автор відомих праць "Думки про пояснення
природи", "Розмова Д'Аламбера з Дідро", "Філософські принципи матерії та
руху". У своїх працях він обґрунтовує принципи послідовного матеріалізму,
згідно з якими єдиною реальністю може бути лише матерія і рух. У єдиний
процес еволюції світу Дідро вміщує існування людини, суспільства.
Найбільш відомою є діяльність Дідро зі створення "Енциклопедії наук,
мистецтв і ремесел", якій він віддав понад 20 років життя.
Уся природа, згідно з поглядами Дідро, перебуває у постійному русі та
еволюціонуванні. Усе, що існує, колись виникло і зникне, перетворюючись
на щось інше. Різноманітність існуючих матеріальних форм є головною
причиною процесуальності світу. Розглядаючи конкретний процес зміни
форм існування, ми можемо постійно фіксувати усе нові та нові форми,
фрагменти зміни конкретної форми, але ніколи не зможемо побачити
нескінченної множини форм реальності, які існують під час зміни одного
предмета на якийсь інший. Не маючи можливості виявити безмежну
множину форм реальності, люди користуються поняттям "матерія", яке
засвідчує нам, що існує реальність, навіть якщо вона не відома конкретними
виявленнями. Дідро вважає, що розмаїття форм матерії створюється
зіткненням та об'єднанням різноякісних елементів.
Дідро відстоює вчення про єдність матерії та свідомості, висловлює
думку, що у потенційному вигляді відчуття є всеуніверсальною властивістю
матерії. Розглядаючи виникнення свідомості, розуму як історичних явищ,
Дідро створює першу еволюціоністичну концепцію становлення біологічних
видів. Однак він розглядав еволюцію лише у вигляді накопичення
властивостей, ознак, які сумарно дають феномен нового біологічного виду.
Свою гносеологічну концепцію Дідро будує, керуючись принципами
сенсуалізму (насамперед — локківського). Він виділяє три види пізнання:
спостереження, обмірковування, досвід. Спостереження збирає факти,
обмірковування — комбінує їх, досвід — перевіряє результати цих
комбінацій. Не поділяючи думку про те, що ми можемо звести мислення
людини до відчуттів, Дідро розробляє концепцію психічної діяльності, згідно
з якою судження, почуття не зводяться до елементарних чуттів, а останні—це
їх умова, а не сутність, умова виникнення психіки, а не сама психіка.
Разом з Гельвецієм і Гольбахом Дідро обгрунтовує вчення про
вирішальну роль середовища для формування особистості. Він вважає, що
свідоме перетворення навколишнього середовища є головною умовою
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поліпшення людини, суспільства. Тому свідомість законодавців Дідро
оцінював як вирішальний чинник суспільного прогресу. Спираючись на
теорію "суспільної угоди", він активно доводить право народу фізичною
силою змінювати систему державного устрою суспільства.
Широкого визнання набула естетична концепція Дідро. Розкриваючи
зміст поняття "прекрасне", він робить висновок, що уявлення про прекрасне
можна визнати відображенням реальних відношень зовнішнього світу.
Визнаючи мистецтво "наслідуванням природі", включаючи до поняття
"природи" і суспільне буття, Дідро стверджує, що у природі немає нічого
зайвого, всі особливості будови людського тіла, матеріальних предметів
спричинені природними законами, які адекватно фіксуються лише митцями.
Послідовна критика класицизму уможливила Дідро виробити принципи
реалізму, які найяскравіше виявили себе у концепції театрального мистецтва.
На противагу теоретикам класицизму, які розглядали театральну дію лише як
комічну або трагічну, Дідро вводить теорію "серйозного жанру", яка
проголошує можливість театрального зображення буденного життя простих
людей, а не царів чи героїв, які завжди здаються нам або комічними, або
трагічними. Зображення в театрі буденного життя, згідно з теорією Дідро,
потребує показу у театральній драмі чи комедії зіткнення не характерів, а
суспільних відносин, людей, які виконують певні суспільні функції.
Послідовний матеріаліст Клод Адріан Гельвецій (1715-1771) — автор
праць "Про дух" (1758), "Про людину" (1793). Він визнає існування лише
об'єктивної реальності, незалежної від людини, розглядаючи саму людину як
певну форму існування матерії.
Продовжуючи сенсуалістську лінію Локка, Гельвецій наголошував, що
знання є наслідком людського досвіду, яке виникає за допомогою чуттів та
пам'яті. Він заперечував безсмерття душі, а останню ототожнював зі
здатністю мати чуття. Ані розум, ані ідеї ним не визнаються як основа
духовної діяльності. Душа може існувати і без ідей, без розуму, але не може
існувати без здатності відчувати. Тому людина розглядається ним як
природна істота, яка здатна існувати лише за умов існування природи
(причини виникнення відчуттів).
Абсолютний детермінізм філософії Гельвеція знаходить своє
відображення у понятті "абсолютного закону", який має природний характер
і підкоряє собі людину через закон "влади інтересів". "Інтерес" поєднує
головні умови існування людини, обумовлює людську активність. Хоча
Гельвецій вирізняє "природні фізичні потреби" і "пристрасті", за допомогою
поняття "інтерес" йому вдається зробити їх взаємопов'язаними. Серед
фізичних потреб на першому плані стоять голод, біль, які він визнає
головними рушійними силами в людині. Серед пристрастей — самолюбство.
На поняттях про ці сили людського буття Гельвецій створює основні
принципи природної етики. Заперечуючи релігійну мораль, він наголошує,
що головним критерієм моральності є "користь". Однак корисливість він
розглядає не індивідуалістично, а стосовно суспільства як "суспільну
користь". Розглядаючи суспільство як сукупність індивідів, він вбачає
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суспільний інтерес у сукупному інтересі більшості, визнаючи за більшістю
право вирішувати долю індивіда.
Виходячи з таких методологічних позицій, Гельвецій вбачає у
вихованні універсальний механізм вирішення суспільних проблем. Основою
правильного виховання він визнає "правильні закони" суспільства, які має
право приймати лише більшість народу.
Автор книги "Система природи" Поль Анрі Гольбах (1723-1789)
найбільш систематично виклав принципи матеріалізму XVIII ст. Повністю
відходячи від теологічних концепцій буття, він використовує принцип
"редукції" — усі явища розглядає як виявлення природних сил.
Природа, за Гольбахом, є сукупністю різних видів матерії. Виступаючи
проти картезіанства, яке вводило рух у матерію за допомогою поняття "Бог",
він висуває тезу, що рух і є існуванням матерії. На відміну від схожого
погляду Спінози, Гольбах доводив, що рух не може бути "модусом" матерії, а
навпаки, саме рух, взаємодія є джерелом усіх властивостей, враховуючи і ті,
які Декарт і Спіноза вважали первинними (розповсюдженість, вага).
Обґрунтовуючи ідею універсальності руху, Гольбах часто посилається
на Толанда. Він вирізняє два головні різновиди руху. З одного боку, рух,
який переміщує тіла у просторі (механічний рух), і з другого — внутрішній
рух, який називають енергією, що має своїм джерелом взаємодію не даних
чуттям частинок (молекул), з яких складаються тіла.
З поняттям "універсальності руху" пов'язане вчення Гольбаха про
абсолютний детермінізм. Критикуючи Юма, Гольбах доводить, що
необхідними можуть бути лише причини та наслідки, а не віра в їх існування.
Поняття "необхідність" ми створюємо як узагальнення причин та наслідків,
які дають нам можливість розглядати будь-який процес, будь-які зміни, які
ми відчуваємо. Вирізнення окремих явищ є закономірним, як і рух, що
виникає, підкоряється константним законам. Саме як дію різних законів ми
відчуваємо різні явища. Протікання руху, змін у одних і тих самих основах
буття зумовлює існування універсальних законів природи, які виявляють
себе нам через відхилення, спричинені конкретною необхідністю. Тому для
Гольбаха не існує випадковості як властивості природи: випадковість — це
прояв нашого незнання.
Світ у цілому Гольбах розглядає як систему причин та наслідків, у якій
те, що в одному вилажу є причиною, у іншому — є наслідком. Саме через цю
систему причин і наслідків слід розглядати людину. Кожна людина як певний
механізм може бути розглянена у вигляді системи із внутрішніми процесами,
на яку діють зовнішні механічні та енергетичні сили. Людина, суспільство
утворюють свої енергетичні сили, які діють на космос і можуть вносити
зміни у всесвіти взагалі, а не тільки у своєму бутті. Тому для Гольбаха дуже
важливо знайти такий спосіб існування людини, суспільства, який
узгоджується зі світом у цілому.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
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Для французьких матеріалістів, як і для їх попередників, поняття
матерії було тотожним поняттю речовини. Однак вони вже відкрито
підходили до діалектично-філософського розуміння матерії. Гольбах писав,
що по відношенню до нас матерія є все те, що діючи на наші органи чуття
спричинює відуття. Матеря і рух невіддільні одне від одного. Не може бути
матерія, що не рухається, як і не може бути нематеріального руху.
Характеризуючи рух як атрибут, невід‘ємну властивість матерії, французькі
матеріалісти відкидали ідею першопоштовху (Арістотель, Декарт). Рух є
спосіб існування матерії, її внутрішньо властива енергія. Рух такий же вічний
як і матерія. Рух матерії абсолютний – спокій відносний. Звертаючи увагу на
абсолютність руху і відносність спокою, французькі матеріалісти вказували,
що у природі всі її частини знаходяться в безперервній взаємодії, що немає ні
однієї молекули, яка знаходилася б в абсолютному спокої.
Вчення французьких матеріалістів про внутрішню активність матерії,
про всезагальний характер руху було прогресивним у ХУШ ст. Все ж на їх
вченні відбулися недоліки метафізичного матеріалізму і механіцизму. Вони
не розглядали багатоманітності і якісної відмінності між формами руху
матерії, а розглядали тільки механічний рух.
У вченні про пізнання французькі матеріалісти стояли на позиціях
сенсуалізму, визнавали, що джерелом пізнання є чуттєві дані. Без чуттєвості
немає ніяких знань. Людина, на їх думку, відчуває зовнішню реальність з
допомогою мозкових периферичних нервів. Мозок, писав Гольбах, є носієм
здатності відчувати. Він швидко встановлює і реагує на всі зміни, що
відбуваються як в навколишньому середовищі, так і у самому організмі.
Якщо ж відбуваються зміни в самому мозку, то людина або відчуває
недосконалими формами, або ж взагалі перестає відчувати.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ
За доби Нового часу та Просвітництва у філософії Європи формується
нове уявлення про людину, нова свідомість, виникає гуманістичний
індивідуалізм, який орієнтується на практичну суспільну діяльність.
Пріоритетом стають не багатство і походження, а особисті якості, метою - не
спасіння душі, а творча діяльність на основі знань і орієнтації на найвищі
неперехідні цінності. Людина як земна чуттєва істота була поставлена в
центр світоглядної проблематики: середньовічний теоцентризм поступово
витісняється антропоцентризмом, світське світорозуміння виводить людину
з-під компетенції релігії, а, відповідно, відбувається докорінна переоцінка
цінностей та ціннісних орієнтацій. Багато в чому мало місце повернення до
ідеалів і цінностей античної Греції, насамперед її класичного періоду.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Контрольні питання:
1. Кому належить вислів: "Знання – це сила"? З якою філософською
орієнтацією він пов'язаний?
2. Що таке емпіризм у філософії Нового часу? Хто є представником цього
напряму?
3. У чому полягав раціоналізм Р. Декарта? Які основні відмінності його від
емпіризму Ф. Бекона?
4. У чому полягає механістична картина світу? Коли і завдяки чому
склалося це уявлення? Які вчення засновані на ньому?
Філософський словник до теми: раціоналізм, емпіризм, сенсуалізм,
гілозоїзм, Просвітництво, метафізичний матеріалізм, механіцизм.
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Т
ТЕЕМ
МА
А::
№6. «НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ»
(2 години)
ПЛАН
Вступ.
1. Загальна характеристика епохи і необхідність розробки класичної
німецької філософії. Теорія пізнання та етичні погляди І. Канта.
2. Об‘єктивний ідеалізм Г. Гегеля. Діалектика та принципи історизму.
Суперечність між методом та системою.
3. Антропологічний матеріалізм та психологічний аналіз сутності релігії
Л. Фейєрбаха.
4. Суб‘єктивний ідеалізм та діалектика у філософії Й. Фіхте.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ

Мета лекції: Дати цілісне уявлення про розвиток німецької філософії
наприкінці 18-на початку 19 століття. Розкрити основні смислоформуючи
концепції доби німецької класичної філософії.
Завдання лекції: Через аналіз основних філософських систем доби
німецької класичної філософії розкрити зміст та сенси німецького
об‘єктивного ідеалізму, формування та розвиток європейського лібералізму,
їх вплив на становлення глобальних ідеологічних концепцій сучасності.
ВСТУП
Тема ―Німецька класична філософія‖ охоплює творчість Канта,
Фіхте, Шеллінга, Гегеля, Фойєрбаха.
Німецька класична філософія є одним із найважливіших етапів в
історії світової філософської думки, ідеї її представників здійснили
безпосередній вплив на розвиток сучасної філософії, особливо важливою для
сучасності є творчість І.Канта. З урахуванням специфіки німецької класичної
філософії основний акцент при викладанні даного курсу передбачається
робити передусім на глибокому вивченні студентами першоджерельних
текстів.
Результатом роботи над даною темою повинно стати глибоке і творче
засвоєння студентами основ німецької класичної філософії як однієї з
основних складових історії філософії. Це може бути реалізовано, зокрема і в
оволодінн основами філософських вчень Канта, Фіхте, Шеллінга, Фойєрбаха;
оволодіння на базі класичних методів пізнання трансформованими в Новий
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час філософськими методами пізнання (зокрема, гегелівською діалектикою);
застосування форм та способів даного філософського дискурсу
для
обґрунтування власного світогляду, вдосконалення особистої культури
філософування.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПОХИ І НЕОБХІДНІСТЬ
РОЗРОБКИ КЛАСИЧНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ.
ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ ТА ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І.КАНТА
Наприкінці XVIII—першій половині XIX ст. бурхливий розвиток
філософії відбувався в Німеччині.
Специфіка і суперечливість соціально-економічного та історичного
розвитку Німеччини цього часу знайшли свій вияв у німецькій суспільній
думці взагалі і в філософії зокрема. Філософія розвивалась в умовах країни,
де буржуазні перетворення запізнилися. Німецька буржуазія, налякана
першими європейськими буржуазними революціями, з одного боку, часто
йшла на компроміс зі своїм феодальним дворянством, а з іншого —
об‘єктивно була зацікавлена в швидкому розвитку капіталізму, продуктивних
сил, виробництва. Якщо, наприклад, у Франції революції передував розвиток
матеріалізму, то в Німеччині переважала ідеалістична філософія.
Німецька класична філософія представлена такими філософами:
І. Кант, Й. Фіхте, Г. Гегель, Ф. Шеллінг, Л. Фейєрбах.
Фундатором німецької класичної філософії був Іммануїл Кант (1724—
1804 pp.). Його теоретична діяльність поділяється на два періоди. Перший
період закінчується 60-ми роками XVIII ст. У цей час Кант займався
переважно природничими проблемами, серед яких найбільш відомою в науці
є його гіпотеза про виникнення Сонячної системи з величезної газової
туманності. В загальній формі він стверджував діалектичну думку про те, що
природа має свою історію в часі, відкидав ідею першого поштовху, тобто в
цей період у філософії Канта переважали матеріалістичні позиції.
З 70-х років починається другий, так званий «критичний» період, коли
у філософії Канта ми знайдемо і дуалізм, і агностицизм, і ідеалізм. Основні
твори цього періоду: «Критика чистого розуму» (1781 p.), «Пролегомени»
(1783 p.), «Критика практичного розуму» (1788 p.).
У центрі філософії Канта стоять проблеми теорії пізнання. Основне,
чим відрізняється підхід Канта до вирішення цих проблем, порівняно з
попередніми представниками різних філософських систем, полягає в тому,
що він здійснив перехід від метафізики субстанції до теорії суб’єкта.
Головне, за Кантом, не вивчення речей самих по собі, а дослідження самої
пізнавальної діяльності людини. Перш ніж пізнавати світ, вважає Кант,
потрібно пізнати своє пізнання, встановити його межі і можливості. Це був
великий поворот філософії до людини.
Кант вважає, що людський розум пізнає не «речі в собі», а явища
речей, результат їхньої дії на органи відчуттів людини. «Речі в собі» стають
явищем завдяки апріорним формам споглядання (простір—час) та апріорним
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формам мислення (якість, кількість, причинність, реальність та ін.), тобто
таким формам, які мають позадосвідне походження. Наступна сходинка
пізнання — це розум, який, за Кантом, завершує мислення і при цьому, не
створюючи нічого нового, він заплутується у невирішених протиріччях — так
званих «антиноміях» чистого розуму. Кант вважає, що таких антиномій чотири,
але вирішити їх неможливо, оскільки кожну з тез, що складають антиномії,
можна однаково логічно довести або спростувати. У своєму вченні про
антиномії людського розуму Кант упритул підійшов до розробки діалектичної
логіки, де протиріччя виступають як необхідна умова розвитку знання.
У філософії Канта поєднані матеріалізм (визнання об‘єктивного
існування «речей у собі») та ідеалізм (твердження про апріорні форми
споглядання і розсудку) з агностицизмом (заперечення пізнання об‘єктивної
дійсності). Це своєрідний компроміс між матеріалізмом та ідеалізмом.
Дуже глибокі думки висловлює Кант і в інших сферах, зокрема в галузі
етики. Він багато пише про людину як частину природи, про людину як
кінцеву мету пізнання, а не як засіб для будь-яких цілей, тобто визнає
самоцінність людини. Кант ставив питання про співвідношення понять
«людина» і «особистість». Відомий Кант і як творець вчення про
надісторичну, незалежну від умов життя, загальну для всіх людей мораль. Він
створив учення про так званий категоричний імператив (закон, повеління), що
існує в свідомості людей як Вічний ідеал поведінки. Наявність такого
імперативу надає людині свободу і разом з тим в сукупності створює
всезагальний моральний закон для суспільства.
У своїх природонаукових дослідженнях Кант перебував під впливом
ньютонівської концепції всесвітнього тяжіння (розробив пояснення явищ
припливів та відпливів на основі визначення присутності відштовхуючих
сил, дії сил на відстані) та еволюційної концепції Ж.Бюффона, його ідеї
закономірної зміни природних тіл та явищ у часі. Кант виступає як
натураліст-спостерігач,
обґрунтовує
необхідність
того,
щоб
в
природознавстві все було пояснено природним чином. У роботах цього
періоду було поставлене питання про розвиток у природі. Зокрема, в роботі
"Всезагальна природна історія та теорія неба" (1775) була розвинена
космогонічна гіпотеза, в якій на основі законів механіки пояснювалось, яким
чином виникла сонячна система, які етапи вона пройшла. Надалі ця гіпотеза
отримала назву теорія Канта-Лапласа, яка сприяла становленню історичного
(еволюційного) підходу в природознавстві.
У працях "докритичного" періоду Кант перебуває під впливом
раціоналістичної філософії Лейбніца. Він дотримується погляду, згідно з
яким зв'язок між причинами і наслідками подій не відрізняється від логічного
зв'язку між підставою та наслідком. Однак поступово Кант відмовляється від
такої позиції під впливом філософії Юма. Для пояснення явищ природи Кант
впроваджує телеологічний (цілепокладання) принцип. Кант починає
визнавати, що зв'язок між причиною і дією має емпіричний характер (факт
буття), а не характер логічного висновку. Тому логіки недостатньо для
oбгрyнтyвaння природознавства. Разом з цим Кант залишається на позиціях
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раціоналізму і наголошує, що наука (математика, природознавство), яка
складається з положень загальних і необхідних, не може мати своїм
джерелом досвід, який завжди є обмеженим, а тому не може бути підставою
для універсальних узагальнень. Воднораз джерелом для таких знань не може
бути і розум сам по собі. А такі знання існують незалежно від того, що ми не
здатні пояснити їх виникнення.
У своїх працях "Про хибні тонкощі чотирьох фігур силогізмів", "Досвід
залучення до філософії поняття від'ємних величин" Кант зробив
узагальнюючий висновок, що джерелом незалежних від досвіду (та
передуючих досвідові) достовірних знань може бути форма чуттєвості та
розсуду, апріорна форма.
Вчення Канта про пізнання спирається на його концепцію про
створення суджень. Знання завжди виявляють себе у формі судження, в якій
думкою фіксується відношення чи зв'язок між поняттями — суб'єктом і
предикатом судження. Існують два різновиди такого зв'язку. В одних
судженнях предикат не дає нового знання про предмет порівняно із знанням,
яке фіксоване у понятті "суб"єкт". Такі судження Кант називає
"аналітичними". У других — зв'язок між суб'єктом і предикатом не випливає
з розгляду поняття "суб'єкт", а предикат об'єднується із суб'єктом. Такі
судження Кант назвав "синтетичними". У свою чергу синтетичні судження
поділяються на два класи: в одному зв'язок предиката і суб'єкта мислиться
відповідно до даних досвіду (такі судження називаються "апостеріорними"),
у другому зв'язок мислиться як незалежний від досвіду, передуючий
досвідові (такі судження називаються "апріорними").
У математиці, філософії, природознавстві апріорні судження займають
визначальне місце. Тому Кант ставить три питання: 1) як можливі такі
судження в математиці; 2) як вони можливі в теоретичному природознавстві;
3) як вони можливі в "метафізиці".
Вирішення цих питань Кант пов'язує з дослідженнями трьох головних
пізнавальних властивостей: 1) чуттєвості; 2) розуму; 3) розсуду. Чуттєвість
— здатність до почуттів, розум — здатність до умовиводів, які доходять до
ідеї, розсуд — здатність до понять і суджень. "Ідеї" — поняття про єдність
обумовлених явищ.
Кожна з пізнавальних властивостей розглядається Кантом крізь
проблему апріорності. Проведене дослідження уможливило зробити йому
висновок, що існують апріорні форми чуттєвості (простір і час), апріорні
форми розсуду (категорії). Спроба знайти апріорні форми розуму призвела до
висновку про існування антиномій розуму.
Розглядаючи математичне знання не як поняття, а як чуттєве
споглядання, або наочне уявлення (чуттєва "інтуїція"), вирішуючи питання
синтезу суб'єкта і предиката, Кант розділяє математику на дві форми: чуттєве
споглядання простору (геометрія) та чуттєве споглядання змін у часі
(арифметика). Простір — апріорна форма чуттєвого споглядання. Саме
апріорність надає спогляданням просторових форм форму загальності та
необхідності. Час — апріорна форма чуттєвого споглядання змін, яка надає
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послідовностям подій загальності та необхідності. Беззастережна загальність
і необхідність істин у математиці не відноситься до предметів
навколишнього світу: вона має значення для нашого мислення, вона
спрямовує мислення до істинного результату.
Досліджуючи можливість синтетичних суджень у теоретичному
природознавстві, Кант робить висновок, що такі судження можливі, якщо ми
визнаємо поняття розсуду (категорії) незалежними від даних досвіду.
Категорії не становлять собою відображення змісту, сповіщуваного чуттями,
вони є лише формами, під які розсуд, як по схемі, підводить чуттєві дані.
Тому синтез чуттєвих даних виникає на підставі введення цих даних у схему
понять, яка відповідає певній категорії. Таким чином, ні поняття, ані чуття
самі по собі не дають знань. Чуття без понять — несвідомі, поняття без
почуттів — порожні. Знання завжди є результатом єднання, синтезу почуттів
і понять. На цій підставі Кант зосереджує увагу на емпіричному та
теоретичному рівнях пізнання (що використовується донині) на відміну від
чуттєвого та раціонального рівнів філософів-попередників.
Умовою створення синтетичних суджень у природознавстві, за Кантом,
є 12 категорій. Ці категорії поділяються на чотири види — кількість, якість,
відношення, модальність.
Кожний з видів охоплює ще 3 категорії. Кількість — єдність, множина,
ціле. Якість — реальність, заперечення, обмеження. Відношення — зв'язок
субстанції з властивостями, причиною і дією, поняття "взаємодія".
Модальність — можливість, дійсність, необхідність. Кожна з категорій —
незалежна від інших, разом з цим між категоріями існує співвідношення.
Друга категорія кожного виду відносно першої є її протилежністю. Третя
категорія кожного виду є синтез, або єдність протилежностей. Як чисті
поняття, категорії є апріорними.
Кант розробив складну за своєю структурою концепцію зв'язку
категорій як чистих понять розсуду з формами чуттєвого споглядання. Дана
концепція спирається на вчення про "схематизм" категорій, або "фігурний
синтез". В основі суджень природничих наук лежать загальні та необхідні
закони. Будь-яке наукове знання усвідомлює предмети і явища, підкоряючись
трьом законам: 1) закон відповідності субстанції; 2) закон причиновості; 3)
закон взаємодії субстанцій. Ці закони — необхідна форма нашого розсуду,
без яких він не здатний уявити собі об'єктивний предмет, явище. Людська
свідомість сама будує форми предмета в тому розумінні, що свідомість лише
у формі загального і необхідного знання спроможна зробити його предметом
пізнання.
Звідси Кант робить висновок, що речі самі по собі не можна пізнати. Ні
форми чуттєвості, ані категорії не становлять собою визначення "предметів
самих по собі". Тим самим обґрунтовується теза про можливість пізнання
"речей для нас" та неможливість пізнання "речей в собі", що стає основою
нової форми агностицизму.
Питання про можливість апріорних синтетичних суджень у філософії
("метафізиці") Кант пов'язує з дослідженням властивостей розуму. Він
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розглядає розум як здатність створювати умовиводи, що призводить до
виникнення ідей. За Кантом, "ідеї" — поняття про незаперечне. А оскільки
дані досвіду обумовлені причинами, предметом ідей може бути лише те, чого
ніколи не може сприймати чуття, досвід.
Розум створює три головні ідеї: 1) ідею про душу як цілісність всіх
психічних явищ; 2) ідею про світ як цілісність нескінченного ряду причинове
зумовлених явищ (причин і наслідків); 3) ідею про Бога як причину усіх
причинове створених явищ. Однак спроба розуму дати вичерпну відповідь
про те, що є світ як ціле, призводить до суперечності. А саме: можна довести,
що світ не має початку в часі, не має обмежень в просторі. І можна довести,
що світ почав існувати лише з якогось моменту часу, що світ обмежений
просторово. Можна довести, що частинки, з яких складаються тіла, можуть
бути нескінченно подільні. А можна довести, що вони мають межу кінцевої
подільності. Можна довести, що події відбуваються внаслідок дії необхідних
умов. А можна довести, що події відбуваються абсолютно випадково,
необумовлене. Кожна зі схем доведення буде логічно істинною.
Такі суперечності, як виявив Кант, виникають у розумі з необхідністю.
А це свідчить, що розум сам по собі має суперечливий характер. Ці
положення визнаються Кантом неістинними, бо світ як цілісність є
принципово не даною нам "річчю у собі".
Кант пропонує розділити логіку на два типи — загальну логіку і
трансцендентальну логіку. Загальна логіка досліджує форми поняття,
судження, умовиводу, повністю абстрагуючись від питання про зміст, який
мислиться за допомогою тієї чи іншої форми думки. Трансцендентальна
логіка звертає увагу на те, що надає знанню апріорного характеру, створює
можливість виникнення загальних і необхідних істин.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, фактично вчення Канта про пізнання є розгорненою
трансцендентальною логікою.
В етичному вченні Кант дотримується принципів, які він розвинув у
своїй теорії пізнання. Так, що стосується проблеми необхідного та вільного в
діяльності людей, то він вважав, що дана суперечність — уявна: людина діє
необхідно в одному відношенні, вільно — в іншому. Людина діє з
необхідністю, оскільки вона з своїми думками, чуттями розміщується серед
інших явищ природи і в цьому відношенні підкоряється необхідності світу
явищ. Разом з цим людина є моральною істотою. Як моральна істота, вона
належить до світу духовного. І в цій якості людина — вільна. Моральний
закон, який дається лише розумові, це "категоричний імператив", закон, який
потребує, щоб кожний індивід діяв так, щоб правило його індивідуального
життя, поведінки ставало правилом поведінки кожного.
У разі, коли дії збігаються з моральним законом, здійснюються
людиною на підставі власної схильності, їх не можна назвати моральними.
Дія людини буде моральною тільки в тому випадку, коли індивід здійснює її
з поваги до морального закону. Етика не повинна будуватися з розрахунку на
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емпіричне щастя. Суперечність між моральною поведінкою людини і
результатом цієї поведінки в емпіричному житті не знімається нашою
моральною свідомістю. Не знаходячи справедливого стану речей у світі
явищ, моральна свідомість діє у світі уявному. Існування таких понять, як
"свобода", "безсмерття", "Бог", пояснюється вірою в уявніш світ, даний
тільки думкам, але неосяжний для думок (трансцендентний світ).
Трансцендентність уявного світу буде існувати завжди, бо людина не здатна
своїм розумом вийти за межі антиномічності загальних і необхідних понять.
2. ОБ’ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ Г. ГЕГЕЛЯ. ДІАЛЕКТИКА ТА
ПРИНЦИПИ ІСТОРИЗМУ. СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ МЕТОДОМ ТА
СИСТЕМОЮ
Георг-Вільгельм-Фрідріх Гегель (1770—1831 pp.). Якщо в цілому
характеризувати філософію Гегеля, то потрібно сказати, що це найвідоміший
філософ об‘єктивного ідеалізму, який у рамках своєї об‘єктивноідеалістичної системи глибоко і всебічно розробив теорію діалектики. Він
зробив спробу побудувати теоретичну систему, яка повинна була остаточно
вирішити проблему тотожності мислення і буття. Основні праці: «Наука
логіки», «Енциклопедія філософських наук», «Феноменологія духу»,
«Філософія права», «Філософія історії» та ін. У коло його інтересів входили
всі сфери життя — природа, людина, її свобода, закономірності суспільного
життя, логіка, право тощо.
Заслуга Гегеля полягала також у тому, що він весь природний,
історичний і духовний світ уперше подав у вигляді процесу, тобто у вигляді
руху, змін, у перетвореннях, у розвитку. Але цей універсальний процес він
відобразив своєрідно — ідеалістично. Гегель вважав, що об‘єктивно,
незалежно від нас існує абсолютний Дух, як самостійна, універсальна,
духовна субстанція світу. Цей абсолютний Дух, абсолютна ідея чи розум,
постійно розвиваючись, на певному його етапі породжує, «відпускає з себе
своє інше» — природу, яка, в свою чергу, розвиваючись, породжує
«суб‘єктивний» Дух — людину, мистецтво, релігію і найвищий прояв цього
духу — філософію. Обґрунтовуючи ідею розвитку, Гегель сформулював
основні закони діалектики, показав діалектику процесу пізнання, довів, що
істина є процесом. Розробляючи філософію історії, Гегель перший
підкреслив, що основною проблемою вивчення соціального буття людини є
вивчення діалектики суб’єктивності побажань кожної окремої людини і
об‘єктивності, закономірності створюваної людьми системи суспільних
відносин. Гегель критикував розуміння свободи як відсутність всіляких
перепон. Таке розуміння свободи є «свободою порожнечі», говорив він.
Гегель підходить до формули свободи як «пізнаної необхідності».
Основне протиріччя філософії Гегеля — протиріччя між діалектичним
методом і метафізичною системою. Непослідовність його діалектики
полягає в тому, що вся вона була звернена в минуле і не поширювалась на
пояснення сучасного і майбутнього. Гегель скрізь установив абсолютні межі
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розвитку: в логіці такою межею є абсолютна істина; у природі — людський
дух; у філософії права — конституційна монархія; в історії філософії— його
власна філософська система.
Гегель вважав, що розвиток історії завершується, досягши рівня
Прусської імперії, після чого історія вже не розвивається в просторі і часі.
Відтак, філософія Гегеля була консервативною, вона не давала перспектив
для необхідності появи нових формацій, і через це класики марксизму
назвали її «кінцем німецької класичної філософії».
Філософська позиція Гегеля склалася на підставі критичного ставлення
до своїх попередників, передусім Фіхте і Шеллінга. Але певна залежність від
них, зокрема Шеллінга, не перешкодила Геге-лю в створенні оригінальної
філософської системи, яка за своєю фундаментальністю не поступалася
кантівській, та мала суттєву змістовну новизну, обумовлену діалектичними
ідеями.
З моменту видання "Науки логіки" Гегель стає офіційним державним
філософом Пруссії. У 1818 p. Гегеля запрошують до Берлінського
університету, де він працював професором, ректором до своєї смерті. За
життя було видано "Феноменологію духа" (1807), "Науку логіки" (18121816), "Філософію права" (1821), "Енциклопедію філософських наук" (1817,
1827, 1830).
Після смерті Гегеля зусиллями його учнів і послідовників видаються
інші його роботи: "Лекції з історії філософії", "Філософія історії", "Лекції з
естетики", "Лекції з філософії релігії", що ввійшли до 18-титомного зібрання
його творів.
Одним з найважливіших спрямувань дослідницької діяльності Гегеля
було створення "системи філософії", яка б охоплювала усю сукупність
людських знань його епохи в систематизованому вигляді. Для нього як для
теоретика дуже важливим було вирішення питання принципових засад
здійснюваної систематизації знань, а також питання розчленування
створюваної системи. До їх розгляду Гегель повертається кілька разів,
уточнюючи свою позицію. Так, першим варіантом було розчленування, що
подано в "Феноменології духа". А саме: Дух як система явищ людської
свідомості, самоусвідомлення та пізнання; історія інтелектуального розвитку
людства від примітивних форм чуттєвості до початку філософських знань;
логіка — як система діалектичних категорій, фундамент, на якому виникає
наукова філософія природи.
Більш зрілий варіант розчленування Гегель подає в "Енциклопедії": 1.
Логіка. 2. Філософія природи. 3. Філософія духа.
Оскільки розробку філософської системи Гегель здійснював в
контексті діалектичного мислення, то й характеристики окремих елементів
системи і самої системи несли в собі діалектичний зміст розвитку
(саморозвитку). Саме в цьому Гегель відходить від шеллінгової "філософії
тотожності". Гегель висуває тезу, згідно з якою мислити абсолютну
тотожність суб'єкта і об'єкта первісною є фундаментальна помилка. Поняття
"тотожність" пусте без протиставлення йому поняття "відмінність":
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розглядаючи якусь тотожність, ми одночасно фіксуємо і відмінність. Згідно з
позицією Гегеля "істинною філософією є не філософія тотожності, а
філософія, головним принципом якої є певна єдність протилежного, ця
єдність завжди діяльна (рух, зіткнення), а тому під час вирізнення її
протилежних моментів завжди тотожна сама із собою". Гегель вбачав
можливість кількох варіантів розвитку системи філософського знання. А
саме три члени філософського знання, якими Гегель вважає логіку, природу і
дух, він з'єднує в таких порядках:
1. Логіка (як всезагальне) — природа (як одиничне) — дух (як
особливе).
2. Природа (одиничне) — дух (особливе) — логіка (всезагальне).
3. Дух (особливе) — логічна ідея (всезагальне) — природа (одиничне).
Цей третій порядок, в якому логічна ідея є серединою, як всезагальною,
всепроникаючою, був використаний Гегелем у роботі "Феноменологія духа".
Але в більш пізньому розвитку поглядів Гегеля, як в згаданій "Енциклопедії",
чіткіше проявляються теоретичні засади його філософської системи, яку він
наголошено називав системою "абсолютного ідеалізму", а вихідне поняття
системи — "абсолютною ідеєю".
Абсолютний ідеалізм Гегеля пов'язаний зі спробою охопити весь
універсум, природний та духовний світ єдиним поняттям, яким була
"абсолютна ідея" — першопочаток, або субстанція всього існуючого. В такій
якості абсолютна ідея наділяється атрибутом всезагальності, стосовно якого
все інше є або кінцева одиничність, або особливим. Абсолютна ідея Гегеля
розглядається як всезагальне родове начало. Зі створених засад Гегель піддав
критиці своїх попередників — Канта, Фіхте, Шеллінга. Позицію Канта він
критикував за припущення "речі в собі", незалежної від мислення. А позицію
Фіхте — за суб'єктивізм, перетворення об'єктивного світу в "не—Я", природи
— у факт свідомості. Позиція Шеллінга щодо Абсолюту як єдиної загальної
субстанції пізнання і природи, сприйнятої спершу, надалі критикувалася
Гегелем за захоплення тотожністю мислення і буття.
До Гегеля логіка, як правило, розглядалась як наука про суб'єктивні
форми мислення. Гегель не заперечує існування такої форми дисципліни, її
корисності для пізнання, називає "її наукою про елементарні форми і закони
правильного мислення — формальна логіка. Гегель намагається подолати
суб'єктивістське тлумачення логічних форм і дати їх об'єктивне тлумачення
як форм живого, реального змісту, форм розвитку всього конкретного змісту
світу і його пізнання. Тому він ставить перед логічною наукою універсальне
завдання досліджувати усі загальні закономірності розвитку пізнання,
мислення як першооснови усього існуючого.
Гегель поділяє свою логіку на об'єктивну, в яку включає вчення про
буття і сутність, та на суб'єктивну логіку — вчення про поняття (зовні схожу
на традиційну формальну логіку, хоч цей поділ і носить умовний характер).
Вся логіка, за його думкою, має об'єктивне значення, збігається з наукою про
речі, що осягаються в думках.
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Наука про буття, за Гегелем, розглядає дійсність, яка дана людині в її
чуттєвому сприйнятті. Синтез чуттєвого сприйняття відбувається у діяннях,
які перетворюють фрагменти уявлень про буття в єдину цілісну дію щодо
внесення змін у дійсність.
Наука про сутність доводить, що діяння можуть будуватися не тільки
під час використання даних органів чуття. Свідомі зміни буття можуть
здійснюватись у результаті використання понять про чуттєво недане —
сутність. Кожний предмет складається із двох головних властивостей: бути
внутрішньо диференційованим, складовим з різних частин, властивостей і
бути цілим, єдиним, неподільним під час взаємодії з іншим предметом.
Усвідомлення факту, що предмети внутрішньо диференційовані, а разом з
цим — єдині, дає змогу використовувати їх, враховуючи чуттєво недані
властивості для чуттєво даних змін і, навпаки, істина полягає у тому, щоб
розуміти предмет як ціле.
Вчення Гегеля про поняття поглиблювало арістотелівську теорію про
форму, яка формує інші форми. Усе, що існує, перебуває у процесі
формування ще неіснуючого. Разом з цим неіснуюче перебуває у формі
поняття в існуючому в зародковому стані. Тому володіння поняттям
уможливлює розглядати існуюче як вже неіснуюче, недійсне, вмираюче
буття. Дійсне буття, те, яке пробиває собі дорогу в існуючому (яке визначає
суть того, що є, через те, що буде) межує із випадковістю, тими умовами,
обставинами, які ніколи не відтворяться, зникнуть як риштування теля
побудови храму.
Дійсне буття завжди є інтегруючий результат розмаїття минулого, тому
поняття про нього дається у формі конкретної ідеї майбутнього.
Гегель розвиває діалектичну думку про те, що будь-яке начало є
нерозвинений результат, а результат є розвиненим началом. Мислення
починається з відчуття, походить з емпірії, але це тільки вихідний рівень
мислення, початковий етап власної діяльності. Думки, поняття, категорії, що
досліджуються Гегелем, утворюють щаблі мислення, що само себе визначає.
Наявні загальні поняття перебувають у безперервному русі, у
переходах від одних до інших аж до протиставлення самих собі. У
протиставленнях понять відкривається властивість мислення здійснювати
переходи від одного до іншого. Розвиток понять відбувається шляхом
переходу від однобічностей, абстракцій, бідних змістовно, до понять, багатих
різноплановим змістом.
Гегель розглядає загальні поняття, історично сформовані у процесі
пізнавального розвитку, такі, як буття, ніщо, становлення, якість, кількість,
межа, сутність, тотожність, відмінність, протилежність, суперечність,
необхідність, випадковість, можливість і дійсність тощо. Гегелю вдалося
довести, що усі загальні поняття взаємопов'язані між собою, що вони
фіксують різні ступені поглиблення людиною розуміння сутності усього
існуючого.
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Логіка Гегеля є системою, логічна конструкція і зміст її розвиваються
шляхом руху від абстрактного (буття) до конкретного (ідея). Цей метод руху
логічної науки уявляється Гегелем рухом самої об'єктивності.
Гегелівська ідея розвиває сама себе за правилами діалектичної тріади:
теза — антитеза — синтез. Кожна логічна категорія, як і кожний розділ
всього курсу логіки, як і кожна частина філософської системи, в цілому
розвиваються тріадичним порядком: буття - сутність - поняття, чутливість розсудок
розум,
одиничне-особливе-всезагальне...
Тріадичність
самодіяльності поняття — це принцип гегелівської філософії, випливає з
його діалектичного методу. Діалектичний синтез протилежностей
здійснюється або підкоренням протилежних сторін, категорій третьою,
вищою (причина - дія - взаємодія), або встановленням субординації
(співпорядаування).
Гегель відрізняв два підрівні діалектичної логіки: розсудкову
діалектику, яка здатна звести разом і протиставити протилежні начала, але не
може їх синтезувати, показати їх взаємопереходи, та розумну діалектику, що
вміє це зробити. Розвиток останньої є найбільшим історичним досягненням
Гегеля. Узагальненим виразом розумної діалектики стали три основні закони:
переходу кількісних змін в якісні, єдності і боротьби протилежностей,
заперечення заперечення.
Філософське вчення про природу займає в творах Гегеля неабияке
місце, що визначається двома передумовами. Одна з них випливає із
загальних засад філософської системи об'єктивного (абсолютного) ідеалізму.
Згідно з ним природа є інобуттям ідеї: "ідея після повної своєї реалізації в
стихії чистого мислення" здійснює самозаперечення і переходить в
"інобуття", що має зовнішнє до ідеї буття. Природа, на думку Гегеля, є прояв
саморозвитку її духовної сутності, яка виявляє себе в категоріях.
Але суттєвою є й інша передумова, а саме — незадоволення
загальновикористовуваним у природознавстві способом мислення,
осмислення відкритих ним емпіричних фактів. Намагання розкрити зв'язки
між різними висновками природознавства, які воно саме неспроможне
розкрити, а разом з тим — між різними природними явищами та процесами,
які ще не зрозумілі природознавцям, спонукало Гегеля загострити увагу на
співвідношенні природознавства ("фізики") і філософії природи. Гегель
засуджував натурфілософську тенденцію умоспоглядального заповнення
прогалин природничо-наукового характеру, припущення свавілля уявлень.
Він намагався відновити втрачене на той час значення філософського
узагальнення результатів природознавства. За Гегелем, філософія природи
має "підхоплювати" матеріал, який створений фізикою на підставі досвіду, та
надати йому подальшого розвитку вже без використання досвіду як підстави
для цього.
Головною проблемою для Гегеля стає характер розвитку природи, яку
він вирішує на засадах розробленої ним діалектичної логіки. Він сприймає
існуючий вже на той час погляд на природу як результат розвитку до
найвищого щабля — людини. Але, разом з тим, не визнає тлумачення
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матеріалістично орієнтованих концепцій, зокрема Ламарка. Гегель вважає,
що розвиток природи відбувається не ж наслідок "природного процесу
породження", а є лише породженням у лоні внутрішньої ідеї, що становить
основу природи. Тому природа, за Гегелем, здійснює сходження від своєї
"безпосередності та зовнішності, що є смертю (неорганічний стан) до
входження в саму себе, щоб "спочатку стати живою істотою" (органічний
світ), а потім породити себе до духовного існування, що означає породження
людського роду. Відповідно до цих щаблів розвитку природи (розвитку ідеї
як природи) Гегель будує структуру своєї роботи "Філософія природи" —
"Механіка", "Фізика", "Органічна фізика". Кожний з розділів, згідно з
прийнятою Гегелем діалектичною тріадичністю, розглядає особливі явища,
що становлять, на його думку, структуру розвитку природи.
Вчення Гегеля про дух, який він характеризує як завершальний щабель
розвитку абсолютної ідеї (після інобуття в природі), по суті є спробою
сукупного визначення людини в її соціально-історичному розвитку. Ця
спроба втілюється в певній філософії — антропо-соціальній, ідеї якої
розвинені у "Філософії духа" та викладені в лекціях: "Філософія історії",
"Філософія релігії", "Історія філософії", "Естетика", "Філософія права".
Діяльність ідеї є інтелектуальним цілепокладанням. Мета самопізнання
реалізується абсолютною ідеєю за допомогою діяльності людських поколінь
упродовж всієї всесвітньої історії. В "Лекціях з естетики" Гегель особливо
чітко формулює єдність та відмінність теоретичної та практичної діяльності
ідеї. Остання реалізується людиною, яка "робить світ тим, що існує для неї".
Завдяки праці людина приходить до самої себе, тобто усвідомлює себе як
особистість. Духовність, що виробляється в людині, становить суттєву
відмінність людини від природи. За традицією тріадичності розвиток "духа"
розглядається Гегелем у трьох формах: суб'єктивний дух, об'єктивний дух та
абсолютний дух.
Вчення про суб'єктивний дух Гегель поділяє на: 1) антропологію,
предметом якої є "душа", або "дух в собі". Розвиток душі представлений у
вигляді тріади — "природної", "чуттєвої" та дійсної душі. Освітлення
"природних змін" душі ведеться в плані вікової психології з елементами
педагогіки; 2) феноменологію духа, предметом якої є "свідомість", або "дух
для себе" в його відокремленні і відношенні. Це найбільш значущий розділ
вчення
про
суб'єктивний
дух,
оскільки
розвиток
свідомості
охарактеризований у зв'язку з практичним перетворенням та створенням
дійсності в процесі трудової діяльності та соціальної боротьби; 3)
психологію, предметом якої є "дух як такий", або "сам в собі визначаючий
дух як суб'єкт для себе". Суттєва новизна цієї частини вчення пов'язана з
тлумаченням "єдності теоретичного і практичного духа" як "дійсно вільної
волі", в якій втілений "вільний дух".
У вченні про "об'єктивний дух" (філософія права) Гегель дає своє
розуміння всесвітньої історії. Першим щаблем розвитку волі Гегель вважає
одиничну волю, завдяки якій деякий суб'єкт стає правоздатною особою.
Другий та третій щаблі Гегель розкриває в моралі та моральності як праві
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суб'єктивної волі. При цьому свої погляди він зіставляє з тлумаченням моралі
Кантом і Фіхте. Він вважав за необхідне розглядати моральні визначення в
контексті соціальне визначенного буття людей, які вже розглядалися не як
абстракції, а як члени різних соціальних утворень. Формами розвитку
морального духа Гегель вважає родину, громадське суспільство та державу.
Під час розроблення концепції громадського суспільства він використав
висновки такої науки як політична економія, що було видатною подією для
німецької класичної філософії.
Суттєвим здобутком гегелівської філософії був також висновок про
розвиток людської культури, який розумівся досить широко як формування
власне людського життя, що суттєво відрізняється від "природного стану", в
якому перебували давні люди. Розвиток культури Гегель вважав
спрямованим "метою Розуму", яка полягала в тому, щоб наполегливою
працею була усунена природна простота. Розвиток культури, в розумінні
Гегеля, нерозривно пов'язаний з трудовою діяльністю та її прогресом.
Суспільство у своєму розвитку внутрішньо диференціюється, що
виявляє себе у поглибленні системи суспільного розподілу праці. Людина
стає частковим елементом цілісного процесу перебудови буття, продукту.
Тому індивід втрачає можливість побачити у своєму бутті себе як творця
цього буття. Сучасна, для Гегеля, людина перетворюється на істоту з
різноманітними інтересами, обов'язками, видами діяльності, що має свою
основу в поглибленні структурної диференціації соціальної організації.
Людина втрачає здатність усвідомлювати у своїй діяльності реалізацію
цілого, спільного з іншими людьми суспільного буття. Лише окремі
особистості, з причини їх специфічного суспільного стану, діють свідомо,
реалізуючи свою індивідуальну мету як творці дійсного буття. Як приклад
Гегель використовує генерала, який усвідомлює свою залежність від бажань,
понять інших людей, а тому будує свою дію як інтегруючу різноманітність
свідомості різних особистостей. Саме через таких людей, за Гегелем,
прокладає собі дорогу від можливого до дійсного буття духа історії,
абсолютний дух буття.
Лише вченням про абсолютний дух люди здатні подолати обмеженість
своєї свідомості, перетворитися на творців істинного, дійсного буття, а не
виконувати роль засобу водіння іншої людини, жити неістинно, бути за
межами дійсності, бути духовно обмеженим лише знанням минулого. Для
цього слід вивчати саме філософію як єдиний засіб подолання обмеженості,
яку накладає суспільна диференціація праці.
Необхідним моментом для створення уявлень про перехід від
об'єктивного духа до суб'єктивного є гегелівська філософія історії,
предметом якої вважався розвиток об'єктивного духа до його вищої стадії,
коли він стає "світовим духом". Моментами і щаблями його розвитку Гегель
вважав "духи окремих народів", оскільки вони включені в світову історію. А
сам "мислячий світовий дух" виступає у вигляді "вічно дійсної істини", яка
керує людськими долями. Трьома щаблями процесу "абсолютного духа"
виступають в Гегеля мистецтво, релігія і філософія. Філософію, що постає
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вищим щаблем "абсолютного духа", Гегель тлумачив як синтез і повне
розкриття істин, що містяться в мистецтві і релігії. "Поняття філософії є ідея,
що мислить себе", і тим самим наука стає піднесеною до свого начала —
логічного принципу, логічне стає також її результатом як духовне.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Філософія Гегеля ще за часи його життя була сприйнята значною
кількістю прибічників та послідовників, що сприяло формуванню
філософської школи "гегельянства". Вплив ідей Гегеля особливо сильним був
у 30-і — 40-і роки XIX ст., коли вони захопили духовне життя Німеччини в
різних його сферах—від науки до преси. Авторитетність філософської
системи Гегеля спричинила й необхідність її критики тими, хто негативно
ставився до соціально-політичного устрою Німеччини. Зростання передумов
буржуазно-демократичних перетворень сприяло увазі до тих моментів
гегелівської філософії, які були оцінені як приховані революційні потенції.
Так була закладена так звана молодогегельянська течія (Г. Гейне).
Оскільки для духовного життя Німеччини важливим було питання про
відношення філософії до релігії, то серед послідовників виникло дві течії,
залежно від того, як тлумачилася позиція в цьому питанні Гегеля. Ті, хто
вважав, що його філософія цілком співвідноситься з християнською
ортодоксією, — утворили праве крило, або течію старогегельянства.
Протилежне тлумачення породило ліве крило, або молодогегельянство.
3. СУБ’ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ ТА ДІАЛЕКТИКА У ФІЛОСОФІЇ Й.
ФІХТЕ
Й. Фіхте (1762—1814 pp.). Спираючись на суб‘єктивно-ідеалістичний
принцип тотожності буття і мислення, приписуючи здатність до руху тільки
духу, Фіхте характеризує процес його саморозвитку у вигляді боротьби
протилежностей, що перебувають в єдності суб‘єкта (Я) і об‘єкта (не-Я).
Взаємодія цих протилежностей, вважає Фіхте, є джерелом розвитку, завдяки
якому розгортається все багатство, різноманітність світу.
Із системи Фіхте повністю випадає матеріальна дійсність. Але серед
суб‘єктивно-ідеалістичних міркувань Фіхте дуже цінною була ідея про те, що
розвиток відбувається через взаємодію протилежностей. Це був важливий
крок у розробці діалектичної ідеї про джерело розвитку.
У своїх перших трактатах Фіхте першочергову увагу приділяє
філософсько-моральним проблемам. Так, у працях "Досвід критики усякого
одкровення", "Нотатки про правильність висновків громадськості по
відношенню до французької революції" Фіхте зводить поняття "практичної
філософії" до діяльності лише моральної свідомості. Він виводить моральні
принципи як вимоги абстрактного розуму. Основу своєї практичної філософії
він вбачає в тому, що принципи моралі повинні опиратися на теоретичне
обгрунтування, маючи зв'язок із чіткою науковою системою.
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Головний твір Фіхте — "Науковчення" (1794) — є трактатом про
науку. Наукові положення, згідно з його поглядами, повинні спиратися на
основоположення, які є достовірними самі собою. Таким достовірним фактом
є визнання суб'єктом свого існування — "Я". "Я" охоплює собою все, що
може бути мислимим. Діяльність суб'єкта, який визнає своє існування,
розглядається як діяльність "Я", що відбувається у формі переходів від
ствердження певної тези до протилежної, а від останньої — до третьої, яка
має бути єдністю першої і другої. Крім тези про існування "Я", ми можемо
виділити протилежну тезу — "не—Я".
Оскільки визнання суб'єктом факту свого існування — єдина
достовірність, з якої може починатися мислення взагалі, "Я" не є
індивідуальним Я, або субстанцією. "Я" — це абсолютна умова для
послідовного, наукового мислення. Воно є основою морального мислення,
яка діє як абсолютна надсвідомість. Індивідуальне "Я" є відображенням
абсолютного "Я", абсолютної моральності. Саме індивідуальному,
емпіричному "Я" протистоїть емпірична природа "не—Я".
Теоретична філософія, усвідомивши місце "Я" і "не—Я", протиставляє
їх одне одному в межах абсолютного "Я", неначе результат обмеження,
розділу абсолютного. Керуючись таким методом протиставлення і синтезу,
Фіхте розглядає систему теоретичних і практичних категорій буття і
мислення. Такий метод називають "антитетичним": антитези не виводять з
першої тези шляхом переходу до протилежного, а ставлять поряд з тезою.
Мета діяльності людини полягає у виконанні закону моралі, обов'язку,
якому протистоять природні властивості людини. Ці властивості походять з
фізичної природи людини, пов'язаної з усім матеріальним світом, з "не—Я",
яке протистоїть "Я" і спонукає його до діяльності. Умовою виконання
морального закону може бути лише перемога над чуттєвими схильностями.
При цьому Фіхте роз'яснює, що його "не—Я" не можна розуміти як
кантівську "річ у собі". "Річ у собі" лежить за межами свідомості, а у Фіхте
"не—Я" не здатне існувати як незалежна від свідомості реальність. Воно
виникає як продукт діяльності свідомості. Ця діяльність така, що коли вона
здійснюється, то в нас немає її усвідомлення. Тому повсякденне мислення
взагалі її не фіксує, а сприймає її продукти, як такі що нібито існують самі
собою, незалежно від свідомості та діють на свідомість.
Філософське мислення, досліджуючи достовірні самі собою
основоположення, долає цю ілюзію повсякденного мислення. Насправді ця
данність є лише необхідним уявленням, яке виникає з продуктивної
діяльності "Я". Щоб дійти усвідомлення діяльності "Я", слід мати здатність
розуму до цього. Таку властивість, для якої не існує звичного протиставлення
між діянням та його результатом, між суб'єктом і об'єктом, Фіхте називає
"інтелектуальною інтуїцією". Таким чином, не теоретичні положення роблять
можливими практичні, а навпаки, практичність робить можливою
теоретичність. Діяльність "Я" завжди веде до усвідомлення протилежного.
Сама діяльність "Я" приводиться в рух чимось протилежним. Необумовлена
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діяльність "Я" з необхідністю відтворює протилежності: між діяльністю та її
завданням, між предметом і методом, між знанням і незнанням.
Під час формулювання положень своєї філософії Фіхте систематично
виводить, фіксує логічні категорії. Керуючись "антитетичнім" методом, він
рухається від теоретичних загальних положень — через розгляд відчуттів,
споглядання, уяви, а також мислення (розсуду, здатності судження, розуму)
— до положень практичного розуму з його властивостями та спрямуваннями.
Викладаючи порядок розвитку категорій, Фіхте показує, що суб'єкт
послідовно підійматься від нижчих щаблів теоретичної діяльності до вищих.
Такім чином, метод "науковчення" відтворює історичний розвиток
людського духу, природний процес розвитку здатності мислення.
Головною проблемою етики Фіхте вважав суперечність між
необхідністю і свободою. Під впливом Спінози він визнає, що воля людини і
уся її духовна діяльність взагалі детерміновані таким же чином, як і фізична
природа. Людина підкоряється законові причинової зумовленості не тільки
як частина або явище природи, а й як суб'єкт громадянського історичного
процесу. Згадана детермінованість визначається настільки жорсткою, що
Фіхте визнає усі поняття про випадковість лише удаваними, такими, що
виникають з недостатнього розуміння суті справи, з необізнаності.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Як і Спіноза, Фіхте вбачає в свободі не безпричиновий акт, а дію, що
грунтується на пізнанні необхідності. Однак, на відміну від Спінози, Фіхте
вводить поняття "ступеня" свободи, що фіксує доступність свободи людям
залежно від рівня історичного розвитку суспільства, в якому індивід
перебуває, а не від індивідуальної мудрості. Свобода складається не з
вилученої природної чи суспільної необхідності, а з добровільного
підкорення індивіда законам та цілям людського роду. Таке підкорення
базується на суспільному пізнанні необхідності. Постановка проблеми в
історичному контексті допомогає Фіхте показати, що існують різні ступені
свободи, зумовлені відмінностями історичних епох.
4. «ФІЛОСОФІЯ ТОТОЖНОСТІ» ЗАКОНІВ ПРИРОДИ І МИСЛЕННЯ
Ф. ШЕЛЛІНГА
Суб‘єктивний ідеалізм Фіхте був нездатним пояснити явища природи
та суспільного життя, практичної діяльності людини. Спробою його
критичного осмислення стала так звана об‘єктивно-ідеалістична філософія
тотожності, основоположником якої був Ф. Шеллінг (1775—1854 pp.).
Цінним у філософії Шеллінга було те, що, виходячи з теорії тотожності, він
наполягав на пріоритеті природи щодо вічно існуючого протиріччя «Я і
середовище», показав діалектичний розвиток єдиної природи й існування
єдності живої і неживої природи. Намагаючись узагальнити досягнення
наукових знань свого часу, Шеллінг вирішував проблему знаходження
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

93

вихідного начала, яке, на його думку, повинно бути вищим від суб‘єкта,
природи і духу, з якого виводилось би як перше, так і друге. За таке
першоначало Шеллінг приймає субстанцію, деякий абсолют, що виступає у
вигляді абсолютного розуму, існує одночасно як суб‘єкт-об‘єкт, як
абсолютна єдність духовного і природного. Але він не знаходить відповіді на
питання про те, який саме механізм виникнення із абсолюту конкретних
кінцевих речей. Звичайно, Шеллінг висунув плідну ідею про першооснову як
принцип вирішення всіх теоретичних ускладнень, але він не зміг дати
відповіді на багато питань, за розв‘язання яких узявся Гегель.
У філософській еволюції Шеллінга філософія природа —
найважливіший етап. Якщо для Фіхте значення природи полягало у тому, що
вона протистоїть моральності, а остання перемагає природні властивості
суб'єкта, то для Шеллінга, навпаки, природа — самостійний предмет
філософського дослідження.
Період натурфілософськнх досліджень Шеллінга збігся з відкриттями
Вольфа, Гальвані, Ерстеда, Фарадея та інших дослідників природи фізичних
явищ, хімії та фізіології. Шеллінг використовував результати щіх наукових
досягнень у своєму вченні про природу.
У своїх працях "Ідеї філософії природи" (1797), "Про світову душу"
(1798), "Перший нарис системи філософії природи" (1799), "Загальна
дедукція динамічного процесу" (1800) Шеллінг спирається не тільки на
Канта, а й на вчення Лейбніца про монади.
До Шеллінга філософи обмежували себе лише загальним поняттям
"природа" як механізму зі своїми законами, властивостями. Шеллінг звернув
увагу на необхідність відкриття в природі реально існуючих "динамічних
протилежностей". Вчення про динамічні протилежності в природі Шеллінг
доповнював вченням про протилежності в пізнанні. Природа, за Шеллінгом,
є становленням духовного початку "інтелігенції"; якщо в людині духовність
усвідомлює себе, то в природі вона — несвідома.
Розглядаючи природу як силову динамічну єдність протилежностей,
Шеллінг вважає, що через усю природу проходить протилежність об'єкта і
суб'єкта. Прообразом такої протилежності він вважає полярність полюсів
магніта: вони одночасно пов'язані між собою і взаємнопротилежні. Це —
перше виявлення загального світового закону, який виявляє себе у
протилежності позитивного і негативного зарядів у електродинаміці, у
протилежному відношенні кислот і лугів. Принцип поділу на протилежності
Шеллінг впроваджує для розгляду явищ органічного життя. Він за
допомогою поляризації класифікує різновиди явищ живої природа. На думку
Шеллінга, у природі є сила, яка має властивості живої сили. Роздвоєння цієї
сили уможливлює природі утворювати нові форми природного існування.
Уся природа — великий організм, у якому протилежності гармонійно
поєднуються в єдності, взаємне заперечення гармонійно вирішується
єднанням. Цілісність живого організму базується на гармоніях, а гармонії
мають духовну природу. Тому не живе породжується з неживого, а навпаки:
мертве тіло—продукт життєдіяльності, результат смерті живого. Таким
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чином, початок усіх речей має духовну основу, але ця духовна основа є
несвідомою, животворною, немислячою.
Найважливішими досягненнями філософії природи Шеллінга було
використання історичного погляду на природу. Саме Шеллінг проголошує,
що природа історично давніша за свідомість. Виникнення свідомості є
результатом ряду змін природа.
Філософія природа Шеллінга час від часу вступала в суперечність з
досягненнями природничих наук. Тому ця філософія дуже швидко втратила
свій авторитет у колах природодослідників. Однак історично вона відіграла
визначну роль.
Після створення основоположних принципів "філософії природа"
Шеллінг дійшов висновку, що його вчення відповідає на питання:
яким чином несвідомо духовна природа породжує свідоме, як із
об'єктивного виникає суб'єктивне. Однак для ідеалістичної філософії завжди
стоїть проблема: як суб'єктивне стає об'єктивним? Спробу дати відповідь на
це питання Шеллінг здійснив у "Системі трансцендентального ідеалізму"
(1800).
Трансцендентальний ідеалізм виходить з визнання первинності
суб'єктивного "Я" стосовно об'єктивного. Безпосереднім предметом вивчення
трансцендентальної філософії проголошується суб'єктивне, його внутрішні
акти, засобом його розгляду — "інтелектуальна інтуїція". На думку
Шеллінга, традиційне повсякденне логічне мислення має форму лише
розсуду, дає знання нижче порівняно з пізнанням, яке здійснює розум.
Розсуд, логічне мислення стоять під владою закону суперечності. Розум же
не підкоряється формальному закону суперечності (закон, згідно з яким у
судженнях забороняється мати взаємозаперечні судження). Розум не
підвладний забороні суперечності, він безпосередньо вбачає за
суперечностями єдність протилежностей.
Форми пізнання розумом не збігаються з розсудливістю. Вони не є
умовиводами та доказами. Ці форми є безпосереднім уявленням,
сприйняттям інтелектуальної інтуїції. Суб'єктом такого пізнання може бути
тільки філософський або художній розум, геній, а не повсякденна
розсудливість. Тим більше, що мова, якою розсуд висловлює свої умовиводи,
заважає інтелектуальному сприйняттю, бо складається зі сталих форм,
відбитків розумових процесів.
У розробці поняття ступенів розвитку свідомості Шеллінг близький до
"науковчення" Фіхте: свідомість починає з почуттів, потім підіймається до
рівня інтелігенції, досягає межі рефлексії, остаточно завершується актом
волевиявлення, з якого починається практичне "Я". На першій стадії "Я"
споглядає себе як обмежене з боку "не— Я". На другій стадії до зовнішнього
споглядання приєднується внутрішнє, самовідчуття при цьому домінує.
Досягнувши розуміння власної спонтанності, самовизначеності, свідомість
починає пізнавати себе та свої властивості як підвладні необхідності і як
вільні.
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Центральною ідеєю Шеллінга, яка уможливила йому побудувати
систему "філософії природи" і систему "трансцендентального ідеалізму", є
ідея "абсолютного розуму, в якому суб'єктивне і об'єктивне — неподільні". З
погляду Шеллінга, "абсолютним може бути лише самопізнання безумовної
тотожності". Використовуючи вчення Фіхте про те, що межа між
протилежностями завжди є їх певним поєднанням, що така межа взагалі
можлива тільки тому, що протилежності у чомусь тотожні, Шеллінг шукає
основу абсолютної тотожності усього існуючого, яке має ім'я "Буття".
Якщо протилежності самі по собі виявляються абсолютно
протилежними, вони не будуть мати між собою нічого спільного, що
свідчить — вони взагалі не є протилежностями, бо коли одна з тез
проголошується, то інша не може взагалі виявляти себе, тому що вона
байдужа до першої. Зустрічаються протилежності між собою лише остільки,
оскільки між ними покладено межу, яка не покладена жодною з
протилежностей, а покладена окремо від них. Таким чином, межа є не що
інше, як дещо спільне обом протилежностям. Так, коли ми починаємо
протиставляти злих і добрих людей, ми вже їх об'єднали за ознакою — люди.
Там, де ми протиставляємо:
більше — менше, близько — далеко, пусте — повне тощо, ми їх
попередньо об'єднали поняттям "простір". Таким чином, усе, що виявляє себе
як протилежності, обов'язково повинно мати спільність, бути ототожнене у
чомусь, інакше ми протилежність взагалі не помітимо. Однак якщо ми
бачимо протилежності, то ми бачимо і їх тотожність. Чому тоді так складно
вирішується проблема пізнання тотожностей протилежностей? Шеллінг
вважає, що тотожності ми сприймаємо тільки інтуїтивно, хоча постійно
використовуємо їх і в практичному, і в теоретичному житті.
Те, що в Абсолюті тотожне, вічне і бездоганне, у світі речей, навпаки,
— поділене, множинне, неосяжне, змінюється у часі, уявляється як процес.
Розвиток Абсолюту, за Шеллінгом, має цілепокладаючу форму. Крайні
ступені його на одному полюся дають матерію, а на протилежному — ідею,
істину пізнання. Саморозподіл Абсолюту, єдиного тотожного самому собі
початку, має своєю метою самопізнання єдиного, своє власне
самоусвідомлення Абсолюту. Адже Абсолют не може вдовольнитися лише
несвідомою інтуїцією самого себе. Самосвідомість абсолютного розуму (Бог)
неможлива без існування людини як протилежності, яка має здатність до
самозміни, саморозвитку, до поступового переходу від інтелектуальної
інтуїції до самосвідомості.
Приблизно в 1815р. Шеллінг почав розробку "філософії міфології та
одкровення", або "позитивної філософії". У своїх працях "Філософія
міфології", "Філософія одкровення", "Історія новітньої філософії" він
виступив з критикою раціоналістичної філософії за те, що вона відповідає
лише на питання "як?", а не "що?", звинувачує її у відсутності уваги до
принципу, який уможливлює усвідомити суть "речей". З його погляду,
раціоналізм визнає виникнення одиничного із загальних сутностей, не
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вміючи пояснити відношення між собою цих сутностей, не вміючи пояснити,
як з останніх виникають реальні одиничні речі.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Філософія одкровення та міфології, за Шеллінгом, розглядається у
вигляді системи "теософії", не обмеженої християнською доктриною. Адже
одкровення існує у всіх формах релігійності, а дохристиянська міфологія
мала своєрідне історичне місце, за змістом збігалася з істинними релігійними
принципами. Міфи не потребують тлумачення, вони мають власний зміст,
який прозріває існуючу тотожність Абсолюту. Тому "позитивна філософія",
поділена на "філософію міфу" та "філософію одкровення", об'єднує знання та
віру. Віра, за Шеллінгом, це єдиний шлях до усвідомлення Абсолютної
тотожності буття. Таким чином, задум Шеллінга про чіткий
раціоналістичний виклад філософії тотожності в останні роки його діяльності
стає ірраціоналізм.
Бог, за Шеллінгом, це передусім особистість. Різниця між Богом і
людиною у тому, що Бог як особистість абсолютно вільний і нескінченний, а
людина обмежена. У лекціях "Про метод академічного вивчення" (1803)
Шеллінг обґрунтовує історико-критичний метод вивчення Біблії. В останні
роки своєї наукової діяльності він заперечує даний метод як помилковий
абсолютизм раціоналізму.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ
У німецькомовній частині Європи епоха Просвітництва призваела швидше
до культурного відродження, аніж до політичних змін. Ідеї Просвітництва
розповсюдились у вищіх освічених прошарках населяння та сприяли підйому
університетського життя як у академічному, тау і у організаційному аспектах.
І.Канта, Г.Гегель, Й.Шелінг, Ф.Ніцше надежать до цієї епохи. Саме в цю
епоху формується явще, що отримало назву німецького Романтизму, який ще
дужче підкреслив суб‘єктивні аспекти людського світогляду. Життя та
культури. На центральне місце у культурі та філософії висувається геній,
крупна творча індивідуальність, у якого унікальність підноситься над
універсальністю. У рамках німецької класичної філософії діалектика
висунулась не перший погляд як певное пом‘якшення трансцендентальної
філософії.
У європейській культурі другої половини 18 ст. виділились три відносно
незалежні сфери зі своїми сисстематизаціями: наука, моральність/права та
мистецтво. Наука має справу із питаннями істини, моральність/права
обговорює нормативістські питання, мистецтво займається естетичними
питаннями.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольні питання:
Які можливості надала філософія "трансцендентального суб'єкта" І. Канта
для подолання механістичної картини світу?
У чому полягає апріоризм і агностицизм філософії І. Канта?
До яких напрямів філософії належать вчення Й. Фіхте і Ф. Шеллінга, які
позиції вони займали?
Який зміст мають гегелівські поняття "абсолютної ідеї", "світового духу",
"спекулятивного методу"?
Які головні риси діалектики Г. Гегеля?
У чому полягає суперечність системи і методу Г. Гегеля?

Філософський словник до теми: агностицизм, апріоризм, «річ у собі»,
абсолют, антропологія, категоричний імператив, «річ для нас», «Я» — «неЯ», «інобуття», «абсолютна ідея», «теза — антитеза — синтез», «теорія
тотожності», «німецький романтизм».
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Т
ТЕЕМ
МИ
И::
№7. «РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ХІХ – ХХ СТ.»
№8. «ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ»
(2 години)
ПЛАН

1.
2.
3.
4.
5.

Вступ
Розвиток філософії наприкінці ХІХ ст.: етапи її становлення.
Загальна оцінка і відмінні риси філософії ХХ ст.
Розвиток філософії в Україні: Братські школи та Києво-Могилянська
академія.
Реформація теології в Україні. Г.С.Сковорода.
Філософія в Україні у ХІ-ХХ ст.
Висновки
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2. Бовуар С. Друга стать. У двох томах. – К., 1994-1995.
3. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей
культурой и отдельными науками. В 2 т. Том 2. От Канта до Ницше. М., 2000.
4. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. - К, 2001.-424 с.
5. Гадамер Г.-Г. Философские основания 20 века // Гадамер Г.-Г.
Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. – С.15-26.
6. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология // Вопросы философии – 1992 - № 7.
7. Ильин И.П. От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. –
М., 1998.
8. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. –
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XIX — XX в).- М.: Греко-латинский кабинет, 1999.
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14.Ліотар Ж.Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи
трансформація.-К., 2000.
15.Після філософії: кінець чи трансформація .-К., 2000.
16.Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. - СПб.,
1997.
17.Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. – К., 1998669 с.
18.Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. Учебное пособие. – М.,
2000.
19.Табачковський В. Родова бівалентність людини як вияв розмаїття
„порядків буття‖ // Філософська думка. – 2000. - №6.
20.Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода.
– К.,1992.
21.Бедрій А. Дмитро Донцов // Сучасність. – 1993. - № 11.
22.Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К.,1992.
23.Вільчинський Ю. Розвиток філософської думки в Україні.: Текст
лекцій: У 2-х ч. – Львів,1991.
24. Возняк Т. „Народження трагедії з Духа музики‖ та „Лісова пісня‖
чи Слово – музика – мовчання // Тексти та переклади. – Харків, 1998.
25. Горський В.С. Історія української філософії. – К.,2001.
26. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ –
начала ХІІ века. – К.,1989.
27. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К.,1991.
28.Грабович Г. Гоголь і міф України. // Сучасність. – 1994. - № 9-10.
29. Довнар-Запольський М. Церква і духовенство в домонгольській
Русі // Київська старовина. – 1993. - № 2.
30.Донцов Д. Історія розвитку української національної ідеї. – К.,1991.
31. Донцов Д. Шевченко і Драгоманов // Дві літератури нашої доби. –
Львів,1991.
32. Єлістратов С. Серце як онтологічна передумова пізнання дійсності //
Філософська і соціологічна думка. – 1995. - № 1-2.
33.Забужко О.С. Філософія
української ідеї
та європейський
контекст. – К.,1992.
34. Забужко О.С. Шевченків міф України. – К.,1997.
35. Іларіон. Слово про закон і благодать // Київська старовина.–1992. №1.
36. Історія філософії України. Хрестоматія. – К.,1993.
37. Історія філософії України. – К.,1994.
38. Кашуба М.В., Паславський І.В., Захара І.С. Філософія Відродження
на Україні. – К.,1990.
39.Кониський Г. Філософські твори. – К., 1990. – Т. 1-2.
40. Костомаров М.І. Твори. У 2 т. – К.,1990.
41.Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен –
Львів, 1995.
42. Липинський В. Листи до братів- хліборобів. – Нью-Йорк, 1954.
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43. Липинський В. Історико-політична спадщина та сучасна Україна. –
Київ-Філадельфія, 1994.
МЕТА ЛЕКЦІЇ
Розвиток світової філософії у ХІХ – ХХ ст.
Мета теми – ознайомлення студентів з основами напрямками філософії
19-20 ст., її місця в культурі, формування як ідеології сучасності, а також
аналіз її новітніх форм.
Українська філософія
Мета теми – дати виклад історії зародження, формування і розвитку
української філософської думки як:
а) невід‘ємного елемента духовної культури народу;
б) способу осмислення соціально-економічних та духовно-культурних
процесів у відповідну історичну епоху;
в) засобу формування провідної верстви народу та української
національної ідеї.
ВСТУП
Ретроспективний погляд на західну філософію кінця ХІХ – ХХ століть
передбачає, перш за все, вивчення історичних та соціокультурних умов які
склалися на той час у Західній Європі. Характерні ознаки часу, що породжували
низку глибоких соціальних зрушень, вплинули на зміни філософського
осмислення проблеми людини, суспільства, сенсу історії тощо.
Науково-технічна революція, яка розпочалась „новітньою революцією в
природознавстві‖ на зламі ХIХ-ХХ століть, виявила величезні перспективи
освоєння земної і космічної природи, але разом з тим і глобальні проблеми
людства: екологічну, демографічну, економічну, сировинну, енергетичну,
проблему відвернення світової термоядерної війни тощо.
Перед філософами постала необхідність: по-новому осмислити одвічну
проблему „людина - світ‖ і при цьому визначити своє відношення до „класичної‖
філософії якій були властиві віра в силу людського розуму як принцип у
поясненні світобудови; віра в соціальний прогрес як поступальний процес
реалізації розуму в історії людства; віра в здійснення розумної суспільної
організації.
Новітня наукова революція порушила „класичну‖ ньютонівську ясність
світорозуміння, а кризові явища у суспільстві, особливо катастрофічні події
двадцятого століття (дві світові війни, встановлення тоталітарних, репресивних
режимів тощо), підірвали „благодушну віру в історичний розум і прогрес,
виявили ілюзорні засади історичного оптимізму.
Основними завданнями у ході лекції є:
 розкрити розвиток філософії 19-20 ст.;
 з‘ясування місце і роль, які відіграють сучасні філософські течія в системі
культури;
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 дати якомога більш вичерпну характеристику найбільш значущіх напрямків
сучасної світової філософії;
 дати логічний аналіз усіх поняттєвих форм та особливостей, які мають місце у
філософії 19-20 ст.;
 дати понятійний апарат цих філософських напрямків;
 розкрити їх сутність з‘ясувати, в чому виявились переваги низки сучасних
філософських напрямків;
 закласти практичні навички розрізнення і виокремлення певних особливостей
тих суспільно-політичних учень, які зазнали впливу сучасної філософії.
 Визначити місце філософської думки в системі світоглядних настанов
українського народу (міфологія, демонологія, християнство);
 Розкрити взаємозв‘язок філософської думки з іншими національними
традиціями і цінностями – морально-етичними, педагогічними,
естетичними;
 Показати розвиток української філософської думки в контексті
європейських філософських традицій, шкіл і напрямів;
 Виробити уміння оцінювати й характеризувати (з позицій української
філософії) відповідні історичні події та постаті.
1. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ.: ЕТАПИ ЇЇ
СТАНОВЛЕННЯ.
Філософія виникла, як відомо, в трьох культурах одночасно –
індійській, китайській та античній, пройшовши тривалий і складний шлях
свого розвитку. Певним результатом її розвитку можна вважати класичну
німецьку філософію, у якій майже всі філософські проблеми минулого
досягли досконалості – найвищого рівня розвитку. Після її логічного
завершення у західній філософії з‘явилось багато шкіл і напрямків, які
ставили і вирішували ті чи інші проблеми. В еволюції Західної філософії
(після класичної німецької) виділяють такі періоди її становлення:
І період: з 40-х по 60-ті роки ХІХ ст. У цей період відбувається розпад
класичних форм ідеалізму. Значного поширення набувають ірраціоналізм,
неокантіанство, позитивізм, діалектичний та історичний матеріалізм.
ІІ період: з 70-х років ХІх ст. по 1914 р. До зазначених напрямків
належать
інтуїтивізм,
другий
позитивізм
–
емпіріокритицизм,
конвенціоналізм, іманентна школа, філософія життя.
ІІІ період: з 1917 р. У 20-ті роки виникають неопозитивізм, неореалізм,
феноменологія, герменевтика, а згодом – структуралізм, філософська
антропологія. Не слід думати, що нові напрямки виникають з нічого; вони
розвивали певні сторони попередніх напрямків та шкіл.
Розглянемо деякі з них.
Діалектичний та історичний матеріалізм.
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Марксистська філософія – важливий етап у розвитку світової філософії.
Карл Маркс (1818–1883) та Фрідріх Енгельс (1820–1895) дають уявлення про
основні напрямки творчої та суспільно-політичної діяльності засновників
якісно нової філософії, нового способу мислення. Маркс та Енгельс
неодноразово зазначали, що їх світогляд формувався під величезним впливом
Гегеля та Фейєрбаха. Цей фактор особливо важливий для розуміння процесу
становлення проблематики ідей, що розробляли Маркс та Енгельс. Найкраще
уявлення про зміст марксистської філософії дає ознайомлення безпосередньо
з першоджерелами.
У 1932 р., майже півстоліття після смерті Маркса, були вперше
надруковані «Економічно-філософські рукописи 1844 р.». Ця праця має
величезне значення для розуміння гуманістичних ідей і взагалі комплексу
ідей Маркса, що продукують принципово нові підходи до розуміння людини
і суспільства. Базуючись на ідеях Фіхте та Гегеля щодо активної діяльності
суб‘єкта, Маркс вперше висуває ідею діяльності як матеріальноперетворювальної суспільної практики. Саме таким чином розгортається
погляд на людину як продукт саморозвитку природи та суспільства, в основі
якого лежить людська праця. Рукописи пойняті аналізом глибинних причин
дегуманізації буржуазного суспільства. Ідея відчуження людини у
суспільстві, де панує приватна власність, – головна в цій праці Маркса. Він
доводить, що в основі будь-якого відчуження лежить відчуження в
матеріальній, економічній сфері. Це вже протилежна гегелівській точка зору,
оскільки вона має матеріалістичний характер. Маркс звинувачує приватну
власність у тому, що вона, зрештою, породжує всі форми відчуження, і
займає позицію заперечення приватної власності, але не такого заперечення,
коли замість багатьох власників виникає один власник – держава, яка
експлуатує і поневолює людину. Маркс стверджує ідею про необхідність
перетворення приватної власності на реальну власність кожного індивіда,
реального «присвоєння людиною відчуженого від неї багатства» (йдеться про
все багатство – матеріальне і духовне), тому людина вільного суспільства, де
зліквідовано відчуженість, – це людина багата, багата на різноманітні
потреби, інтелектуально, морально і фізично розвинена. Тобто це
універсальна людина, яка живе у гармонії з суспільством і природою. Маркс
гостро критикує так званий «казармений комунізм», який уніфікує людину,
спрощує її потреби, веде до зрівнялівки, не створює умов для всебічного
розвитку особистості.
Нова концепція суспільно-історичної практики, запропонована
Марксом, розкрита у його «Тезах про Фейєрбаха». Суть матеріалістичного
розуміння історії викладено у першому розділі «Німецької ідеології» Маркса
та Енгельса. Завдяки цьому був сформульований принцип, що дає змогу
матеріалістичного вирішення питань розвитку суспільства. Принцип
матеріалістичного розуміння історії спирається на визначення самого факту
існування простих, ясних, очевидних кожній людині передумов її життя.
Ними є матеріальні передумови, які створені попередніми поколіннями
людей. Таким чином, складається цілісна концепція суспільства, основою
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

103

якого є безпосередній процес виробництва суспільного життя, пов‘язаних з
ним форм людського спілкування (базис), породжених цим базисом
політичної сфери, держави та права та різних форм суспільної свідомості
(надбудова).
Концепція практики як основи і головного змісту людського життя дає
підставу Марксу для гострої критики всього попереднього матеріалізму як
метафізичного, споглядального, тобто такого, що розглядає людину поза
соціальними умовами її життя. Принцип революційно-перетворювальної
практики потребує адекватного методу пізнання – діалектики. Підкреслюючи
величезне значення гегелівської діалектики, її революційну сутність, Маркс
зазначає, що діалектику треба «поставити на ноги», тобто наповнити
матеріалістичним змістом. Основні положення діалектичного методу
розкриті Енгельсом у його працях «Діалектика природи» та «Анти-Дюрінг».
Марксизм як певна філософія і суспільно-політична доктрина набув
послідовників і популяризаторів у Європі, Америці. У Німеччині – це
Й.Діцген (1828–1888) та Ф.Меринг (1845–1919), у Франції – П.Лафарг (1842–
1911), у Італії – А.Лабріола (1843–1904), у Росії – Г.В.Плеханов (1856–1918),
в Україні – М.І.Зібер (1844–1888).
Велику роль у розвитку марксизму відіграв В.І.Ленін (1870–1924) –
російський політичний діяч, революціонер, філософ. Основні філософські
твори – «Матеріалізм та емпіріокритицизм», «Філософські зошити», «Про
значення войовничого матеріалізму», «Держава і революція», «Три джерела і
три складові частини марксизму» та ін. Розглядав питання про матерію, рух,
простір, час, обґрунтував відмінність між філософським та природничим
розумінням матерії. Значну увагу приділяв проблемі істини, її об‘єктивності,
абсолютності та відносності, конкретності. Великого значення надавав
правильному розумінню діалектичного методу, закону єдності та боротьби
протилежностей. У праці «До питання про діалектику» розглядав сутність
діалектики як всебічної теорії розвитку, протилежність діалектики та
метафізики. Діалектика, наголошував Ленін, це і є теорія пізнання, оскільки
пізнання – суперечливий, складний процес, а тому свідоме використання
діалектики надзвичайно важливе у пізнанні істини.
Значний інтерес становлять праці Леніна, присвячені державі,
революції, класовій боротьбі, в яких з позицій того часу аналізуються і
тлумачаться складні суспільні проблеми. Не можна не зазначити, що
більшість його праць написані в гострій полемічній манері, у дусі
нетерпимості до будь-яких відхилень від марксистських положень.
Виступаючи проти ревізії марксизму, Ленін вважав за можливе відхилитись
від ортодоксальних положень класичного марксизму, мотивуючи це зміною
історичних обставин. Так виникла теза про можливість перемоги
соціалістичної революції в окремо взятій країні – Росії – фактично селянській
за своїм соціальним складом, політика непу тощо.
З виникненням СРСР і перетворенням марксизму на панівну ідеологію
поглибився і процес перетворення теорії марксизму на догматичну схему.
Після смерті Леніна цей процес завершився канонізацією всіх складових
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частин марксизму, в тому числі його філософської частини – діалектичного
та історичного матеріалізму. Цьому сприяв вихід у світ так званого
«Короткого курсу історії ВКП(б)», який особисто редагував Й.Сталін. Розділ
про
діалектичний
і
історичний
матеріалізм
був
оголошений
«неперевершеним зразком творчого марксизму» і покладений в основу
викладання суспільних наук. Утвердилась надзвичайно спрощена схема
марксистської філософії, відхилення від якої було небезпечним і суворо
контролювалось ідеологічним відділом Комуністичної партії. Філософія
перетворилась на ідеологічну прислужницю партійної політики,
апологетичне знаряддя рішень КПРС. Ситуація щодо цього змінилась в часи
так званої «хрущовської відлиги», але загальна схема, основні філософські
положення залишились непорушними. Безумовно, творчий процес
неможливо зупинити, тому і в галузі марксистської філософії працювало
багато справді талановитих, плідних вчених, таких як. Наприклад,
П.В.Копнін, Е.В.Ільєнков, В.Ф.Асмус, В.О.Лекторський, О.Ф.Лосєв,
С.С.Аверінцев та ін.
Радикальні зімни економічного і політичного характеру в країнах
колишнього СРСР не могли не призвести до переоцінки марксистської
філософії. Критично розцінюючи її догматизм, самозвеличення як «єдино
наукової» філософії, небезпечну претензію на монополію істини, не можна,
втім, не погодитись, що в марксистській філософії є позитивні, раціональні
моменти, які не слід ігнорувати. Попри труднощі, що випали на долю
багатьох філософів, деякі з них зробили значний внесок у філософські
питання природознавства, логіки, філософії і культури, антропології та
екології, який знайшов гідне визнання світової філософської думки.
Позитивізм та неопозитивізм.
Історія позитивізму як філософського напрямку має три періоди
розвитку.
Перший, початковий позитивізм, представниками якого були О.Конт,
Г.Спенсер, О.Михайловський. Програма початкового позитивізму зводилась
до таких засад:
– пізнання необхідно звільнити від усілякої філософської інтерпретації;
– вся традиційна філософія повинна бути скасована і замінена
спеціальними науками (кожна наука сама собі філософія);
– у філософії необхідно прокласти тертій шлях, який подолав би
суперечність між матеріалізмом та ідеалізмом.
Ці та інші положення були викладені О.Контом (1798–1857) у роботі
«Курс позитивної філософії», Г.Спенсером (1820–1903) у 10-томнику
«Синтетична філософія».
Другий позитивізм, або емпіріокритицизм, виріс з першого. Його
відомими представниками були: австрійський фізик Е.Мах (1838—1916),
німецький філософ Р.Авенаріус (1843–1986), французький математик
Ж.А.Пуанкаре (1854–1912).
Вони звернули увагу на факт релятивності (тобто відносності)
наукового знання і зробили висновок про те, що наука не дає істинної
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картини реальності, а надає лише символи, знаки практики. Заперечується
об‘єктивна реальність наших знань. Філософія зводиться до теорії пізнання,
відірваної від світу.
Третя форма позитивізму – неопозитивізм, який має два різновиди:
логічний позитивізм і семантичний. Предметом філософії, на думку логічних
позитивістів, повинна бути логіка науки, логіка мови, логічний аналіз речень,
логічний синтаксис мови. Другий різновид неопозитивізму сприяв розвитку
семантики. Цей напрям визначає мові головну роль в усіх сферах діяльності.
Усі соціальні колізії обумовлені недосконалістю мови та людського
спілкування. Представниками є: Б.Рассел, А.Тарський, К.Поппер,
Л.Вітгенштейн та ін.
Сучасний позитивізм – це пост позитивізм І.Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейрабенда. Він висуває так звану методологію дослідницьких програм.
Ідеї гуманізації науки, теоретичного плюралізму і історичного контексту
науки.
Філософія життя.
Філософія життя, представниками якої є Ф.Ніцше, В.Дільтей,
А.Бергсон, О.Шпенглер та ін., – це філософський напрямок, який розглядає
все суще як форму прояву життя, як деяку реальність, що не є тотожною ані
духу, ані матерії, яку можна осягнути тільки інтуїтивно. Для філософії життя
головним є поняття життя. Залежно від того, як розуміти життя,
розрізняють варіанти філософії життя:
а) життя береться у його біологічно-натуралістичному значенні, як
буття живого організму на відміну від штучного. Цьому напряму властива
чітко визначена опозиція «розуму», який розглядається як хвороба;
б) другий варіант філософії життя пов‘язаний з космологічнометафізичним тлумаченням життя. Життя тут треба розуміти як деяку
космічну життєдайну силу, яка безперервно відтворює себе. Біологічна
форма є однією із життєвих форм. Пізнати її можна тільки інтуїтивно, а не
розумом.
Ірраціоналізм.
Ірраціоналізм – філософське вчення, яке відстоює обмеженість
раціонального пізнання, протиставляючи йому інтуїцію, віру. Інстинкт, волю
як основні види пізнання. Це вчення спрямоване проти раціоналізму.
Борючись з раціоналізмом, Якобі протиставляє йому віру, Шеллінг –
одкровення, Шопенгауер – волю, К‘єркекор – екзистенція тощо.
Особливо нищівного удару ірраціоналізм завдає суспільствознавству,
твердячи, що суспільство через свою складність, неорганізованість
непізнаване. Замість принципу детермінізму в пізнанні суспільства вони
вводять принцип індетермінізму, тобто безпричинності.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
В середині ХІХ століття виникає криза класичної парадигми Нового
часу – механістичного матеріалізму XVII – XVIII ст., класичного
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раціоналізму XVIII – початку ХІХ ст., що містили наступні принципи. Світ –
органічне закономірне ціле, в якому здійснюється прогрес, при чому
закономірності, що полягали в основі буття, ототожнювались з метафізичним
початком (Богом). Місце людини визначено – вона є частиною раціонального
цілого, завдання її складається у пізнанні світу та Бога за допомогою науки.
Критерій моралі також є однозначним – морально те, що служить Богу.
Але все змінилось в середині ХІХ ст., коли Ф.Ніцше покладає кінець
старим уявленням: ―Бог помер‖. Перекинуті були принципи раціоналізму, на
зміну їм прийшов ірраціоналізм. Якщо Бог помер, то померло і уявлення про
світ як закономірне ціле (тотожнє Богові), світ перетворився на хаос, який не
піддається раціональному поясненню. Настало розчарування в науці та її
методах. Втрачене і місце людини у світі. Якщо раніше вона була частиною
раціонального цілого, то зараз кинута у безумний світ, і тому людина є
чужою в цьому світі. Ірраціоналізм світовідчуття знаходить вираження в
культурі постмодернізму та, зокрема, у живописі (кубізм, абстракціонізм,
сюрреалізм).
Формується сучасна філософська парадигма, що протистоїть класичній
традиції Нового часу: традиційному просвітницькому об‘єктивізму
протистоїть суб‘єктивізм, раціоналізму – ірраціоналізм, сцієнтизму –
антисцієнтизм, гуманізму – антигуманізм механічної унітарності буття –
вітальний універсум ―життєвого пориву‖, активних ―вибухів‖ волі і т. д.
2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА І ВІДМІННІ РИСИ ФІЛОСОФІЇ ХХ СТ.
Філософська антропологія.
Філософська антропологія – напрям у філософії, який претендує на
теоретична обґрунтування сучасного знання про людину. Проблема людини
була поставлена ще в староіндійській та античній філософії, але розв‘язання
її далеке від завершення. Відправним ідейним пунктом для філософської
антропології є філософія життя. Існує дві гілки в сучасній антропології.
1. Біологічна (Гелен, Лоренц).
2. Функціональна (Зіммель, Кассірер).
Біологічний напрямок розглядає людину тільки як специфічну тварину.
Людина – це біологічно недосконала тварина, непристосована до існування в
сьогоденні, і тому виникає соціальне напруження.
Функціональний підхід вважає, що визначити людину через її вроджену
здібність – інстинкт, психіку тощо неможливо. Це можливо зробити через
працю як істотно людську діяльність. Ці підходи не можна розглядати
ізольовано, окремо один від одного. Адже немає діяльності, незалежної від
певної біологічної організації, а остання завжди відчуває на собі вплив певної
форми діяльності.
Герменевтика.
Герменевтикою (фундатори – Шлейермахер, В.Дільтей) називають
мистецтво і теорію тлумачення текстів. Тому головна операція у
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

107

герменевтиці – розуміння. Процес розуміння являє собою комплексну і
методологічну проблему, яка досліджується герменевтикою з різних боків:
– семантичного;
– логічного;
– психологічного;
– гносеологічного;
– соціологічного;
– математичної теорії прийняття рішень тощо.
На цьому герменевтична інтерпретація не зупиняється, враховується
також намір автора тексту, що передбачає звернення до інтуїтивноемпіричних і суб‘єктивно-психологічних факторів. Герменевтика, можна
сказати, вперше виявила співвідношення частини і цілого в процесі
розуміння. Напрям, мету і методи герменевтичного аналізу слід оцінювати
позитивно, бо суб‘єктивно-психологічних факторів дуже часто недостатньо
для адекватного розуміння змісту того чи іншого тексту, адже один суб‘єкт
хибує своєю обмеженістю. Тому залучення різних методів для аналізу текстів
уможливлює більш повне розуміння їх змісту.
Мова оголошується «творчою і виробничою силою», оскільки текст є
«об‘єктивною самостійністю» стосовно будь-якого суб‘єкта, включаючи
автора та інтерпретатора. Текст піднімається до рангу герменевтичної
автономії.
Структуралізм.
Структуралізм як філософський напрямок виник у зв‘язку з переходом
гуманітарних наук від описово-емпіричного до абстрактно-теоретичного
методу дослідження: моделювання, формалізації і математизації досягнутих
результатів. Суть методу пізнання структуралістів зводиться до такого:
1) Виділення певної множини об‘єктів (масиву), «корпусу» текстів, у яких
можна передбачити наявність єдиної структури, інваріанта.
2) Розкладання текстів на елементарні частинки, в яких типові
відношення зв‘язують однорідні пари елементів.
3) Систематизація відносин і побудова абстрактної структури шляхом
моделювання.
4) Виділення із структури всіх теоретично можливих наслідків і перевірка
їх на практиці.
Неотомізм.
Головними представниками цього напрямку є Мартен, Жильсон,
Бохенський. Неотомізм відроджує і модернізує теїстичне вчення
Ф.Аквінського, поєднуючи його з філософськими системами Канта,
Шеллінга, Гегеля, Гуссерля, Хайдеггера, Ясперса.
Неотомістський реалізм відстоює незалежне від людської свідомості
існування природи і суспільства, водночас проголошуючи останнім
продуктом творчої діяльності Бога та об‘єктом його управління.
Неотомістська концепція буття дуалістична: абсолютне, надрприродне
буття і буття, створене Богом. Абсолютне буття – Бог. Він створив усе з
нічого. Розум людини, на думку неотомістів, неспроможний пізнати сутність
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явищ, але вони не заперечують його існування. Віра і розум перебувають у
гармонійних відносинах, вони не суперечать одне одному, вони доповнюють
одне одного. Вони не антиподи, це два джерела одного потоку, два шляхи,
що ведуть до однієї мети (Бога). Розум людини обмежений, йому не все
підвладне, є істини, яких не осягнеш розумом. Знання, здобуті і за
допомогою розуму, повинні бути постійно під контролем віри. Віра
розширює можливості розуму, виступаючи при цьому єдиним критерієм
істинності. Раціональне знання – це форма віри, і в цьому плані філософія
мусить бути прислужницею релігії.
Фрейдизм та неофрейдизм.
Картина розвитку сучасної філософії буде неповною, якщо ми не
назвемо і такий напрям, як фрейдизм та неофрейдизм, що розглядають
людину з точки зору психоаналізу, розробленого в основному на
біологізаторській основі. Основоположниками цього напрямку є З.Фрейд та
Е.Фромм (неофрейдизм).
Фрейд визнав існування специфічної психічної енергії, і передусім
енергію сексуальних потягів (лібідо), яка виливається в неврози, сни,
комплекси, соціальні конфлікти, коли відсутня реалізація цих потягів.
Е.Фромм аналізує факт соціальної напруженості через інші, більш широкі
причини, ніж сексуальні.
Структура психіки особи, за Фрейдом, складається з 3-х елементів.
«Воно» (Id) – архаїчна безособова частина психіки, «Над-Я» – (Super Ego) –
установка суспільства і «Я» (Ego). Свідоме «Я» виступає як поле боротьби
між «Воно» і «Над-Я», яке витісняє егоїстичні імпульси зі сфери свідомого,
обмежує їх вільний прояв, заганяє їх у сферу підсвідомого. Існують кілька
похідних від фрейдизму вчень, об‘єднаних назвою неофрейдизм, зокрема це
біологізаторські теорії, пов‘язані з урахуванням зовнішніх факторів, та
культурно-соціологічні. Наприклад, у Е.Фромма замість «лібідо» критерієм
поведінки людини виступає всегзагальна любов, соціально-культурні
фактории замість сексуальних, як у З.Фрейда.
Феноменологія.
На зламі епох формується феноменологія – наука про чисту свідомість
як переживання, засновником якої є Е.Гуссерль(1859–1938). Аналізуючи
«чисту свідомість», Гуссерль виділяв в ній неусвідомлений фон
інтенціональних актів свідомості (інтенціональність (лат.intentio –
прагнення). У феноменології – спрямованість свідомості на предмет, що
тлумачиться як базова характеристика свідомості та її актів). Інтенціональні
акти – своєрідний «нетематичний обрій», що дозволяє мати певні попередні
уявлення про предмет. Обрії (горизонти) окремих предметів зливаються у
єдиний «життєвий світ», який сприяє виникненню взаєморозуміння між
індивідами.
Гуссерль намагався віднайти самоочевидні принципи свідомості,
використовуючи метод редукції. У якості самоочевидних принципів
Гуссерлем розглядались інтенційні акти – нерозложима єдність свідомості,
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спрямованої на предмет. Вони виступають як очевидні сутності. У структурі
інтенційності Е.Гуссерль виділяє ноему (предметний момент) та ноезис
(момент спрямування свідомості на предмет). Свідомість конструює смисли,
які ми надаємо дійсності. Метод феноменології – дескриптивний метод –
тобто метод опису. Проблема об‘єктивного світу розкривається ним як
проблема Другого Я та інтерсуб‘єктивності. У пізніх роботах Гуссерля
виникає тема «життєвого світу» як сфери повсякденності, світу, який
сприймається досвідно.
Феноменологія Е.Гуссерля є одним з безпосередніх джерел
філософської герменетивки. Згідно з Гуссерлем, при дослідженні колишньої
або чужої культури необхідно реконструювати її «життєвий світ», що дає
можливість зрозуміти смисл окремих пам‘яток культури.
Філософська герменевтика.
Назва цієї течі пов‘язана з іменем давньогрецького бога Гермеса –
посланця богів та тлумача їхньої волі. Сам термін у перекладі з грецької
означає «роз‘яснення» та «втлумачування».
У Давній Греції герменевтика була мистецтвом тлумачення
іншовимовів (иносказаний), а пізніше – поетичних творів, особливо Гомера.
У Середні віки вона розглядалась як мистецтво тлумачення біблійних
текстів, а у епоху Відродження – перекладу та інтерпретації античних
авторів. У новий час методи інтерпретації почали широко застосовуватись у
класичній філології; тоді ж були систематизовані різноманітні прийоми та
правила інтерпретації, що належать переважно до сфери практики, а не до
теорії.
У самостійну сферу знань герменевтика оформилась лише у ХІХ ст.
завдяки працям німецьких філософів Фрідріха Шлейермахера (1768–1834) та
Вільгельма Дільтея (1833–1911). Ф.Шлейермахер та В.Дільтей належали до
тих мислителів, які були опозиційно налаштовані відносно цінностей
класичної філософії, її раціоналізму та віри у можливості наукового пізнання.
Вони протиставляли природничі та гуманітарні науки, стверджуючи, що:
 завдання перших полягає у пізнанні об‘єктивної істини,
 а других – у розкритті «смислу», «витлумаченні» всього того, що
пов‘язане з діяльністю людини, її мотивами та цілями.
Згідно позиції Шлейермахера, мета герменевтичного розуміння полягає
у тому, аби наче заново повторити творчий акт створення тексту його
автором, а розуміння історичних подій можливе лише на основі «вживання»
у внутрішній світ історичних діячів.
У середині ХХ ст. великого впливу набула філософська герменевтика,
яку займали не лише методологічні питання, пов‘язані з аналізом сутності та
значення гуманітарного знання, але й онтологічні проблеми.
Головна операція у герменевтиці – розуміння. Процес розуміння являє
собою комплексну і методологічну проблему, яка досліджується
герменевтикою з різних боків:
– семантичного;
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–
–
–
–
–

логічного;
психологічного;
гносеологічного;
соціологічного;
математичної теорії прийняття рішень тощо.
На цьому герменевтична інтерпретація не зупиняється, враховується
також намір автора тексту, що передбачає звернення до інтуїтивноемпіричних і суб‘єктивно-психологічних факторів. Герменевтика, можна
сказати, вперше виявила співвідношення частини і цілого в процесі
розуміння. Напрям, мету і методи герменевтичного аналізу слід оцінювати
позитивно, бо суб‘єктивно-психологічних факторів дуже часто недостатньо
для адекватного розуміння змісту того чи іншого тексту, адже один суб‘єкт
хибує своєю обмеженістю. Тому залучення різних методів для аналізу текстів
уможливлює більш повне розуміння їх змісту.
Мова оголошується «творчою і виробничою силою», оскільки текст є
«об‘єктивною самостійністю» стосовно будь-якого суб‘єкта, включаючи
автора та інтерпретатора. Текст піднімається до рангу герменевтичної
автономії.
Визнаним лідером філософської герменевтики є німецький філософ
Ханс Георг Гадамер (1900–), учень Хайдеггер та автор фундаментальної
програмної герменевтичної праці «Істина та метод» (1960). Гадамер вважає,
що герменевтика є універсальним аспектом філософії, а не лише
методологією.
Центральне місце у його філософії займає проблема мови. Розвиваючи
ідею Хайдеггера про самостійність, буттєвість мови, Гадамер онтологізує
мову, трактує її з позиції об‘єктивного ідеалізму. Вчення Гадамера
конкретизується у наступних положеннях:
 Мова – центр людського буття.
 Ми оточені мовою, світ мови – це світ, в якому ми живемо.
 Окреме «Я» не є суб‘єктом мови. Мова – це людська комунікація,
розмова, діалог, те, що зв‘язує «Я» та «Ти».
 Смисл світу розкривається не у монолозі, а у діалозі. Діалог як сутність
мови завжди самостійний та непередбачуваний; вона мало залежить від
волі співбесідників, які є у діалозі не ведучими, а відомими (ведомыми).
 Мова безкінечне, його безкінечна універсальність визначає внутрішню
безкінечність діалогу, який може бути завжди продовжений, адже
завжди існує можливість постановки питання, яке вимагає відповіді на
нього.
 Особливим способом діалогу є філософія, яка з т.з. Гадамера, не має ані
початку, ані кінця. Філософія – це і питання, і діалог, які нічого не
лишають поза увагою.
Заперечуючи можливість вивчення людської та соціальної
проблематики за допомогою природно наукових методів, Гадамер пропонує
гуманітарним наукам новий метод дослідження, заснований на принципах
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розуміння. Сутність його полягає у тому, аби зрозуміти не як розвиваються
народи, держави, люди, а в тому, аби зрозуміти який це народ, ця держава, ця
людина. розвиваючи проблему історичного розуміння, Гадамер надає
великого значення традиції, носієм якої є мова: підходячи до дослідження
тексту дослідник вже має його попереднє розуміння, яке задає йому традиція,
в якій він живе та мислить. Гадамер, таким чином, реабілітує традиції та
авторитети, які, на його думку, передбачають, що в основі будь-якого
судження або думки передує певна заздалегідь сконструйована установка
свідомості.
Проблема історичного розуміння вирішується Гадамером наступним
чином: історичне дослідження не може бути повним, якщо виходити лише з
об‘єкта цього дослідження. Історичне пізнання завжди обмежене колом, яке
має онтологічний характер і виникає тому, що буття є час, а історик не може
займати позачасову позицію. Він не лише аналізує історію, але й сам є
історією. «Смисл тексту, який аналізується, завжди визначається історичною
ситуацією, в якій знаходиться інтерпретатор, а значить, і всім об‘єктивним
ходом історії в цілому» – стверджує Гадамер. У результаті того, що позиція
дослідника не може бути не обумовлена його історичним досвідом, історія
завжди пишеться заново.
Гадамер приділяє багато уваги юридичній герменевтиці. Він дістається
висновку, що традиції відіграють значну роль у діяльності як історика права,
так і юриста-практика. У юридичній практиці вона означає справедливе
попереднє рішення до винесення істинного остаточного вироку. Cуддя
застосовує закон, який дойшов до нього з минулого, до потреб сучасності,
виходячи з власного історичного досвіду та спираючись на традицію.
Констатуючи обмеженість наукових методів пізнання, Гадамер
заперечує утилітарний підхід до науки, орієнтацію певних вчених на «голу
ефективність» отриманих результатів. Він вважає, що наука не може бути
нейтральною що вчений несе відповідальність перед суспільством за свої
відкриття та їх результати.
Філософська герменетивка отримала широкий резонанс у суспільстві та
має багато послідовників. Це пояснюється перш за все тим, що в епоху
індустріалізації та технократизації вона сприймається як вчення, яке захищає
традиційні гуманітарні цінності. Розповсюдження ідей філософської
герменевтики пов‘язане також з тим, що вона змогла пояснити плюралізм
світоглядів, який виник у ХХ ст. та поставив на місце єдиного смислу
багатоманітність смислів, смислових припущень та тлумачень.
Екзистенціалізм.
Екзистенціалізм виник на початку ХХ ст. в Німеччині, Франції, Італії,
набувши великого впливу в усьому світі, особливо серед інтелігенції. Біля
джерел цієї філософії був С.К‘єркегор (1813–1855), а серед російських
філософів
–
М.О.Бердяєв
(1884–1948).
Основною
категорією
екзистенціалізму є категорія існування, або екзистенція, що ототожнюється
з суб‘єктивним переживанням людини, оголошується первинною щодо
буття, а буття суспільства – вторинним. Дійсність – це внутрішній світ.
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Екзистенція не може бути пізнана, зрозуміла, пояснена. Вона ірраціональна в
людському Я, людина є конкретною і неповторною особистістю.
Екзистенціалізм протиставляє людині суспільство як щось чуже, вороже,
абсурдне, що руйнує внутрішній світ індивіда, його свобода.
Жити як всі – значить втрачати свою індивідуальність, свободу. Звідси
пафос нонконформізму, заклик до бунту у деяких екзистенціалістів. Крайній
індивідуалізм неминуче призводить до розчарування, до асоціальності.
Екзистенціалісти не визнають ніяких загальних принципів моралі, вони
вважають, що кожна людина сама вирішує, що слід вважати моральним або
аморальним.
Екзистенціалізм (лет. existentia – існування), або філософія існування, –
одне з головних напрямків філософії ХХ ст. виник на початку століття в
Німеччині, Франції, Італії, набувши великого впливу в усьому світі, особливо
серед інтелігенції. Попередниками екзистенціалізму вважають датського
філософа С.К‘єркегора, німецького філософа Ф.Ніцше, а також
Ф.М.Достоєвського. у Росії ідеї екзистенціалізму містяться у творах
Л.Шестова (1866–1938) та М.Бердяєва (1874–1948). Найбільшого
розповсюдження екзистенціалізм отримав у Німеччині – М.Хайдеггер
(1889–1976), К.Ясперс (1883–1969) та у Франції – Г.Марсель (1889–1973),
Ж.П.Сартр (1905–1980), А.Камю (1913–1960). Екзистенціалізм поділяється
на релігійний (Яспрес, Марсель) та атеїстичний (Хайдеггер, Сартр), Але
різниця між ними незначна. Екзистенціалізм серйозно вплинув на розвиток
художньої літератури, кіно, театру. Окремі філософи цього напрямку з
успіхом виступили у якості драматургів та романістів.
Екзистенціалізм – філософія особливого штибу. Вона підкреслено не
претендує на науковість та загально значимість, заперечує можливість
створення цілісного наукового світобачення.
Предметом філософії екзистенціалізму є людина, її існування, буття.
втім, наука про людину та її внутрішній світ, на думку екзистенціалістів,
неможлива, тому філософія є позанауковим, позатеоретичним розглядом
людського буття, інтимних переживань окремого індивіда (Хайдеггер –
«існування науки ніколи не є безумовно необхідним»). Зановники клачиної
філософії Нового часу Бекон, Декарт, Спіноза проголосили, що знання є
силою, а свобода є усвідомленою необхідністю, тобто закономірністю
об‘єктивного світу. Сучасні західні філософи у особі екзистенціалістів
відмовились від класичного спадку.
У центрі уваги екзистенціалістів лежить проблема сутності людського
життя. На думку екзистенціалістів, сутність (смисл, задум) людського
існування знаходиться у самому існуванні. Існування як сутність приховано
від людини повсякденністю, воно осягається лише у «маргінальних станах»,
які завжди залишаються тим, чим вони є: «я повинен вмерти, я повинен
страждати, я повинен боротись, я змушений підкорятись випадку, я
невідворотно стаю винним тощо. Маргінальні стани наряду з подивом та
сумнівом є джерелом філософії. Ми реагуємо на маргінальні стани
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маскуванням або відчаєм, які супроводжують становлення нашого самобуття
(самосвідомості)» (Ясперс).
Основною категорією екзистенціалізму є категорія існування, або
екзистенція, що ототожнюється з суб‘єктивним переживанням людини,
оголошується первинною щодо буття, а буття суспільства – вторинним.
Дійсність – це внутрішній світ. Екзистенція не може бути пізнана, зрозуміла,
пояснена. Вона ірраціональна в людському Я, людина є конкретною і
неповторною особистістю. Екзистенціалізм протиставляє людині суспільство
як щось чуже, вороже, абсурдне, що руйнує внутрішній світ індивіда, його
свобода.
Жити як всі – значить втрачати свою індивідуальність, свободу. Звідси
пафос нонконформізму, заклик до бунту у деяких екзистенціалістів (Сартр,
Камю). Крайній індивідуалізм неминуче призводить до розчарування, до
асоціальності. Екзистенціалісти не визнають ніяких загальних принципів
моралі, вони вважають, що кожна людина сама вирішує, що слід вважати
моральним або аморальним.
Філософія екзистенціалізму є виразом глибокої кризи західної
цивілізації у ХХ ст. Саме екзистенціалізм відкрив абсурдність існування
людини у сучасному світі. Трагічний песимізм цієї філософії є далекого не
випадковим. У центрі уваги опинилась людина, яка не пізнає і не перетворює
світ, а людина що страждає, одинока, є глибоко нещасною і в той самий час
прагне свободи і відповідає за всі свої вчинки.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
У ХХ столітті висувається низка нових ідей: 1) ідея вивчення окремої
людини, примат індивіда над великими соціальними громадами; 2) наявність
та аналіз у людини не тільки розуму та свідомості, але й несвідомого,
підсвідомості; 3) розуміння розуму індивіда і суспільної свідомості як
об‘єкту маніпуляції зі сторони різних сил; 4) ідея двох непересічних джерел
людського знання – істин науки та філософської мудрості, що протистоїть
антигуманній
сутності
науки.
Виникають нові філософські картини світу, у яких поряд з глобальними
проблемами людства (війни і миру, енергетична, екологічна...) у центр
ставиться історія людини, людина з її фізичним та духовним світом.
Виникають і нові типи мислення, зокрема, соціально-екологічні. У сучасній
світовій філософії можна виділити напрямки: філософія життя, філософія
науки (позитивізм), феноменологічний напрямок, екзистенціалізм,
прагматизм, герменевтика, психоаналіз, релігійна філософія (неотомізм,
неоавгустінізм, персоналізм); філософія техніки; філософська антропологія,
філософський структура-, постструктуралізм, постмодернізм, філософія
культури, філософія цінностей (аксіологія), лінгвістична філософія,
аналітична філософія, філософія глобальних проблем, філософія екологічних
проблем (екофілософія), філософія освіти, філософія господарства, філософія
бізнесу, філософія економіки, філософія майбутнього.
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3. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ: БРАТСЬКІ ШКОЛИ ТА
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ.
Відновлена (за зразком Київської академії Святого Кирила —
"Кирилівська академія" XII століття) в 1632 p. видатним науковим і
політичним діячем України Петром Могилою на основі об'єднання шкіл
Київського братства та Києво-Печерської лаври, яка упродовж двох століть
виконувала роль центру науки, освіти, мистецтва, осередку духовності
українського народу та всієї Східної Європи. Задумана як загальноосвітня
вища школа, Київська академія навчала граматики, поетики, риторики,
філософії, геометрії, арифметики, музики ("сім вільних наук"), слов'янської,
української, грецької, латинської, польської мов. Незважаючи на протидію
російського царату, в академії велася робота над формуванням і
розповсюдженням української літературної мови. Про це свідчать праці
випусників XVIII ст. — Г.Граб'янки, Г.Кониського, Ф.Прокоповича,
М.Довгалевського, М.Козачинського, Г.Сковороди та інших.
Важливе місце в академії займала математика. У другій половині XVIII
ст. було створено клас чистої математики, де вивчали алгебру і геометрію, а
також клас змішаної математики, де викладали архітектуру, астрономію,
механіку, гідравліку, математичну хронологію і математичну логіку.
В академії вперше для східних слов‘ян почалося систематичне
викладання філософії. Філософські курси Київської академії відображають
становлення нової антифеодальної культури, перехідний характер такого
філософствування втілився у системах, що мають елементи філософії
Середньовіччя та Нового часу.
В боротьбі проти розповсюдження в Україні теологічних вчень
католицтва академіки створювали свої теологічні вчення для обгрунтування
православ'я. Звернення до схоластичної проблематики закладало грунт для
переосмислення досягнень Середньовіччя на підставі нових ідей. В Україні
схоластика розповсюджувалася на початку XVII ст. у середовищі братчиків із
братських шкіл. На початку XVIII ст., за свідченням Ф.Прокоповича,
схоластичні мудрування розглядаються як пройдений етап у житті академії.
Серед вчених, які багато в чому відійшли від схоластики, слід виділити
Хр.Чарнуцького, А.Дубнєвича, І.Левицького, Ф.Лопатинського.
Філософське надбання Арістотеля визнається вихідним у лекційних
курсах академії. Широко використовувалася спадщина Платона,
неоплатоніків: Амонія Саккаса, Порфирія, Плотіна, Прокла, Августина.
Значною популярністю серед академіків користувалися стоїки, особливо їх
концепція про двонатурність сущого. Постійно робилися звернення до
середньовічних філософів — Авіцени, Авероеса, Дунса Скотта, Вільяма
Оккама.
Одним з перших, хто ще у першій половині XVII ст. робив кроки у
напрямі звільнення філософії від пут теології і схоластики, був Й.КононовичГорбацький. У своїх творах вш здебільше посилається на джерела
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гуманістичної філософії епохи Відродження, античних авторів. Широко
залучаються ідеї Е. Роттер дамського, Р. Агріколи, Ш. Шимоновича, С.
Оріховського.
На початку XVIII ст. прихильниками звільнення науки від теології
стали Хр.Чарнуцький, П. Малиновський, А. Дубнєвич, М. Козачинський та
ін. Проти сліпої віри авторитетам церкви виступав Ф.Прокопович. Він
постійно радив звертатися до першоджерел знання для вироблення свого
погляду у науці. Розум, який черпає не з джерел першого гатунку, рясніє
брехнею і лише краплинами правди.
Важливим кроком у розвитку теоретичної думки в Україні було
проникнення європейського раціоналізму, започатковане гуманістами епохи
Відродження та Реформації. Так, Д.Туптало (Дм. Ростовський) та
Ф.Прокопович висловлювалися про необхідність філологокритичного
вивчення Святого Письма для правильного його розуміння і перекладу.
Прихильниками релігійної толерантності були Л.Баранович, В.Ясинський,
Й.Краковський, Ф.Прокопович, який мав за улюблене прислів'я: "Смачне
вино споживаючи, не питай звідки воно, а в добрих мужів — про їхню
релігію та звідки родом". Вважалося, що відмінність релігійних уподобань не
повинна ставати на перешкоді вивчення філософії, наук і культури інших
народів.
Серед українських вчених теорією "двох істин" користувалися І.Гізель,
Й.Кононович-Горбацький, Ф.Прокопович. На початку XVIII ст. про певну
самостійність науки вчили Я.Яворський та Ф. Лопатинський, які не
намагалися повністю розмежувати сфери знання та віри, хоча виділяли
примат віри над знаннями.
Ученням, яке певним чином поривало із схоластикою і відкривало
філософії шлях до вивчення природи, був деїзм, який визнавав Бога як
причину буття, але заперечував боже втручання до явищ природи і
суспільного життя. Світ після створення Богом підкоряється законам
природи. Деїстичне тлумачення знаходимо практично у всіх академіків. Так,
І.Гізель, визнаючи створення світу Богом, водночас вважає, що у природі все
відбувається за природними законами, до яких пристосовується навіть Бог.
Аналогічної думки дотримується і Ф.Прокопович, який взагалі визнавав
первинність природи, створеної Богом, у кожній конкретній причині.
Поступово деїзм перероджувався у пантеїзм, котрий вважав, що Бог і
природа — єдине ціле.
Елементи пантеїзму зустрічаємо у навчальному філософському курсі
І.Гізеля, який почав вчити про нерозривність природи і Бога, світу. "Бог, —
писав мислитель, — власне не має певного місця, тому що внаслідок своєї
наближеності перебуває не десь у конкретному місці, а найімовірніше —
усюди". Таке твердження свідчить, що раціоналістичний погляд на дійсність,
яка підкоряється просторовим і часовим властивостям, перенесено і на Бога.
Ототожнення Бога з природою знаходимо і в пізніх працях
Ф.Прокоповича. "Під природою, — писав він, — розуміють Бога... ціле
визначення природи збігається з Богом стосовно природних речей, у яких він
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з необхідністю існує і які рухає". Схожу думку знаходимо і у С-Яворського,
М.Козачинського, Г.Кониського, Г.Сковороди.
У курсах академіків постійно чиняться спроби дати універсальне
визначення матерії онтологічним шляхом, без урахування й відношення до
свідомості. Матерія розглядається як загальний і єдиний субстрат усіх
матеріальних речей, один з принципів або початків природних речей, як
неповне визначення субстанції. Повною субстанцією визнавалося лише
природне тіло як єдність матерії та форми.
Матерія і форма — два необхідні принципи природного (фізичного)
тіла, без присутності яких воно не може існувати. При цьому визнається, що
матерія зумовлює кількісні властивості природного тіла, джерелом якісних
різноманітностей визнавалася форма.
Поступово в навчальних курсах зароджується тенденція до зближення
понять "матерія" та "форма", до ліквідації двоїстої структури тіла, до
визнання в матерії властивості формоутворення. Слід звернути увагу, що в
українській традиції було характерним протиставлення не матерії та духу, а
матерії і форми. Київські професори рішуче виступали проти закріплення в
схоластичних вченнях первинного значення форми під час зівставлення
матерії та форми. І.Гізель, Й.Кононович-Горбацький, Й.Краковський,
С.Яворський послідовно стверджують примат матеріального при такому
співвідношенні, що єднає їхні погляди з традиціями епохи Відродження.
Проте така позиція не була системно-послідовною, бо зустрічаємо в
їхніх працях елементи схоластики. Матерію продовжують розглядати з
погляду її можливостей набирати нові форми. Тобто матерія пасивна в своїх
фундаментальних властивостях. Активність — властивість форми. Слід
відзначити позицію Й.Кононовича-Горбацького, який визнавав, що "матерія
не пасивна, як вважав Арістотель, а активна, бо з неї виникають всі форми".
І.Гізель також іноді наполягав на тому, що "матерія активна і діюча".
Важливим був висновок про однорідність матеріальних тіл.
Протиставлення земної речовини і небесної (божественного ефіру) — одна з
фундаментальних хиб натурфілософії, знана від Арістотеля. Його
заперечували С.Кулябка, М.Козачинський, Г.Кониський. І.Гізель прямо
заявляв про однорідність небесної і земної матерії на підставі підкорення
обох одним законам — математиці. Ф.Прокопович стверджував, що матерія
небес нічим не різниться від матерії підмісячних тіл. У цьому він відходив
від Арістотеля.
Й.Туробойський, І.Левицький, М.Козачинський, А.Дубнєвич вчили, що
"перша матерія несотворима... вона має власне існування", Й.Туробойський
казав, що "перта матерія - то перший суб'єкт". Такої позиції дотримувалися
не всі академіки. Так, для Яворського Бог був творцем природи і відповідно
першоматерії як першооснови існуючих речей. Ф.Прокоповнч, визнаючи
Бога як основу всього сущого, разом з тим вважав, що матерія не виникає і не
руйнується, а зберігається: "Першу матерію не можна ніколи ні створити, ані
зруйнувати, також не збільшити, не зменшити ту, як створив Бог на початку
світу, і якою, і в якій створена, такою залишається до цих пір, і буде
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залишатися завжди". Така думка спирається на вчення про кругообіг речовин
у природі. І.Пзель в 1646р. висловлює думку про кількісне самозбереження
матерії:
"Матерія є в однаковій кількості і до того ж одного і того самого
вигляду, якою вона була в тілі дерева, а потім перебувала в тілі вогню, який
виник з цього дерева" (М. Ломоносов і Лавуаз'є висловлять таку думку тільки
через століття).
Розглядаючи рух як узагальнене поняття, І. Пзель, С. Яворський вчать,
що воно стосується різноманітних змін, які здійснюються у природі
незалежно від того, що вони собою становлять — просторове переміщення,
якісне чи кількісне перетворення. Дане вчення про рух спиралося передусім
на нові географічні уявлення: зміна річищ рік, конфігурації островів і
материків, геологічні зрушення, які спричиняли утворення гір та долин, що
за біблійними традиціями вважалося неможливим, бо створений Богом світ
не має власних законів змін. І. Гізель загострював вчення про саморух тіл
принципом підкорення усього сущого рухові та спокоєві. Ф.Прокопович
вчив, що "природа є принципом та причиною руху і спокою, тобто якщо речі
рухаються, їх рух зумовлено природою, і якщо перебувають в спокої, то їх
спокій зумовлює знову-таки природа, і тому рухаються тіла, чи перебувають
у спокої, вони по своїй природі рухаються або перебувають в спокої".
Простір і час розглядалися академіками в традиціях філософії Нового
часу: загальні, об'єктивні властивості природних тіл. Спостерігається
помігшій відхід від арістотелівського розуміння простору як нерухомої
поверхні, що оточує тіло, до розробленої в Середньовіччі конценції "де"
("иві"), яка розглядає простір "іманентною" для тіла особливою реальністю,
котра виявляє себе у проміжку, що займає тіло в системі тіл, які щільно
прилягають одне до одного. Опираючись на праці Торрічеллі, Галілея, а
також на традицію арістотелівської школи, академіки відкрито заперечували
існування порожнечі і визнавали невід'ємність простору і часу від
природного тіла.
Взагалі концепція часу відрізняється від вчення про простір, бо вона
спиралася на середньовічну традицію розгляду часу в ієрархічній системі, яка
дуалістичне поділяла час на земний та трансцендентний. Час ділився на
зовнішній, внутрішній, час незмінних сутностей і божественну вічність.
Однак вже у XVII ст. робилися спроби на основі ідеї неоплатонізму
наблизити це вчення до об'єднання часу матеріальних речей з божественною
вічністю.
Визначну роль у духовному відродженні українського народу відіграла
Києво-Могилянська академія, що була заснована в 1632 p. Тривалий час
Академія була осередком професійної діяльності в галузі науки і філософії не
тільки в Україні, вона задовольняла освітні потреби Росії, Білорусії. У
процесі вивчення матеріалів про діяльність Академії зверніть увагу на
терміни навчання, структуру гуманітарної підготовки, джерела, які вивчали
студенти. Особливе значення мало вивчення мов, що відкривало доступ до
ознайомлення мовою оригіналу праць грецьких, римських авторів.
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Найпопулярнішим предметом серед студентів була риторика, яка формувала
високу культуру логічного мислення. Філософія вивчалась 2—3 роки,
причому професори використовували в своїх лекціях ідеї найвидатніших
мислителів як античності, Середньовіччя, так і Нового часу. Серед діячів
Академії XVII—XVIII ст. провідне місце в розвитку філософської думки посідали Й. Кононович-Горбацький, І. Гізель, І. Галятовський, С. Яворський,
Г. Бужинський, Ф. Прокопович, Л. Барановський та ін.
Феофан Прокопович (1677—1736 pp.) — це один з найбільш яскравих
діячів Академії, професор і ректор, який перебував у тісних стосунках з
Петром І. Він мав значний вплив на формування філософських і суспільнополітичних поглядів А. Кантемира, М. Ломоносова. Діяльність Прокоповича
в Академії позначилась на рівні організації й викладання більшості
предметів. І хоч за своїми поглядами він був ідеалістом релігійного гатунку,
проте велику увагу приділяв природознавству, математиці, викладав ідеї, які
не збігались з християнським віровченням.
Прокопович зближує і ототожнює бога з природою. «Під природою, —
пише він у філософському курсі «Натурфілософія», — розумію Бога». Повне
визначення природи збігається з Богом відносно природних речей, у яких він
неодмінно існує і які він рухає. З цього випливає, що це визначення не тільки
природи, але воно, зрозуміло, стосується матерії і форми. Прокопович
стверджує, що ні матерія, ні форма, взяті окремо, не є тілом або субстанцією.
Тільки поєднуючись, вони утворюють тіло, яке є їх єдністю, завершеністю.
Реально матерія і форма існують лише в цій єдності, а її поділ можливий
тільки в абстракції. Ці погляди, які поділяли інші професори, протистояли
поглядам томістів і були близькими до позицій філософів епохи
Відродження. Критика поглядів томістів проводиться у двох напрямах: поперше, Прокопович не погоджується з роз‘єднанням сутності (essentia) і
існування (existentia), вважаючи їх єдиними і неподільними; по-друге,
заперечує те, що матерія бере свій початок від форми. Він виходить з думки, що
сутність не може існувати без того, суттю чого вона є. Сутність і існування
становлять визначеність природного тіла і невіддільні від нього та одне від
одного. Критика томізму, спрямована проти применшення значення матерії,
проти схоластики, віддзеркалювала потреби боротьби проти унії та
католицизму.
Прогресивні
погляди
Прокоповича
пов‘язані
з розвитком
природознавства і, хоч вони набули пантеїстичної форми, проте мають
велике світоглядне значення. Формулювання М. В. Ломоносовим законів
збереження матерії і руху виникло саме завдяки ідеям Прокоповича.
Своєрідні погляди розвивав Феофан Прокопович на живе. Він писав,
що все живе має принаймні три властивості: вегетативність, яка включає
живлення, ріст, розмноження (притаманна рослинам, тваринам і людині),
чуттєвість, яка є у тварин і людини, та розумність, яка властива тільки
людині. Звідси він розвиває погляди на процес пізнання, які зближують його
з Локком, оскільки стверджує, що «кольори, смак, запахи не можна віднести
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до першочергових властивостей». Разом з тим він відхиляє принцип
«вроджених» знань.
Цікаві суспільно-політичні та етичні погляди мислителя, зокрема його
ідеї про людське щастя, яке досягається лише із задоволенням духовних і
тілесних потреб людини. В основі етичної концепції лежить розуміння
людини як вершини макрокосму. Розвиваючи гуманістичні ідеї, Прокопович
звеличував і реабілітував у людині те, що принижувалось середньовічним
теологічним світоглядом: свободу людського розуму, красу тіла і почуттів.
Він заперечував, що тіло людини є лише джерелом гріха і зла, оскільки від
природи воно добре і прекрасне.
Ф. Прокопович — видатна фігура в Україні і Росії за часів Петра І,
мислитель, релігійний і освітній діяч. Він підтримував всі починання Петра І,
спрямовуючи свої сили на зміцнення Російської імперії. Але однозначно
розцінювати його діяльність щодо політики репресій Петра І не можна.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Принципове значення мала та обставина, що в Академії, хоча це і був
церковний навчальний заклад, було запроваджене розділене вивчення
філософії та богослов'я. Завдяки цьому в Києво-Могилянській академії у
філософські курси вводились наукові та філософські новації, хоча в цілому
філософські курси в основі своїй поставали більш-менш типовими для
Західної Європи курсами пізньої схоластичної філософії. Курс філософії був
зорієнтований на вивчення переважно системи Арістотеля. Навчання велося
на основі праць античного мислителя, перекладених латинською мовою, а
також грецьких версій його творів. Клас філософії охоплював три складники:
логіку, фізику та метафізику. У межах перших двох наук подавалось
теоретичне осмислення природних явищ. Метафізика (як і у Арістотеля)
являла собою світоглядне осмислення дійсності й охоплювала класичну
філософську проблематику. У класі філософії викладали також геометрію та
астрономію. В найвищому класі (богослов'я) докладно вивчали систему
Фоми Аквинського (томізм).
4. РЕФОРМАЦІЯ ТЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. Г.С.СКОВОРОДА.
Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp.) — видатний філософ, поет,
просвітитель-гуманіст, який здобув освіту в Києво-Могилянській академії. Його
філософські твори можна поділити на чотири цикли. До першого належить
праця «Наркіс. Розглагол о том: Узнай себе» та інші, де мислитель стверджує,
що людина невіддільна від природи, спільна з нею за своєю натурою, а тому
пізнання людини є водночас і пізнанням природи. Другий цикл, до якого
входить декілька праць, зокрема «Дружня розмова про душевний світ», подає
вчення про людину, щастя і мораль. У центрі циклу стоїть принцип так званої
«спорідненої» («сродної») праці, найповнішого розкриття здібностей людини. В
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третьому циклі («Ікона Алківіадська» та ін.») Сковорода узагальнює думки про
духовний світ (світ символів), загальний ідеал життя. Четвертий цикл («Сварка
архістратига Михайла з Сатаною про те, чи легко бути благим») визначає те, з
чим повинна боротися справжня людина. Останній твір Сковороди — «Діалог.
Ім‘я йому — Потоп зміїний» формулює основну доктрину про три світи:
«макрокосм» — Всесвіт, «мікрокосм» — людину та світ символів — Біблію, а
також вчення про дві натури. Кожен світ складається з двох натур: «видимої» і
«невидимої». «Видимая натура называется тварь, а невидимая — Бог».
За Сковородою, Бог і природа — єдине ціле. Це дві натури одного
Всесвіту. Матеріальне змінюється, людина сприймає його органами відчуттів.
Сама по собі фізична натура — «мертва стихія», вона піддається руйнуванню і
переходить з одного стану в інший. Таким чином, Сковорода близько підходить
до поняття про незнищуваність матерії, неперервність її руху. Незважаючи на
суттєві матеріалістичні та діалектичні моменти світогляду мислителя, його
філософію не можна тлумачити однозначно як матеріалістичну. Пантеїзм
доповнюється своєрідним поглядом на реальність навколишнього світу, його
предмети і явища. Явища — це видима тлінь, «одяг», який постійно змінюється
і оновлюється, за ним ніби ховається сутність, яку він називає вічністю.
Визнаючи мінливість зовнішньої природи, мислитель утверджував ідею
вічності внутрішньої натури, яку ототожнював з Богом як початком і
причиною, що визначає закономірність розвитку всього сущого. Тут в дусі
неоплатонізму розкрито співвідношення духовного і матеріального.
Вивчення праць Сковороди дає розуміння того, що в центрі його
світогляду перебуває людина, її духовний світ, її щастя. Багато наук вивчає
природу і приносить користь людям для задоволення їхніх тілесних потреб, але
не тілесне, не матеріальне є головним у світі і в людині. Тому науки про
матеріальний світ навчають головного — як бути щасливим. Хто хоче бути
щасливим, той насамперед повинен пізнати самого себе, тобто внутрішню
сутність, свою духовність, або своє серце. Людина, яка не пізнала себе, не може
обрати відповідно до своєї природи сферу діяльності, отже, не може бути
щасливою. Власна ж природа людини не вибирається, вона — від Бога. Отже, у
кожної людини своя природа, яку не можна змінити, її можна лише пізнати і
обрати такий життєвий шлях, який співзвучний її серцю, тобто внутрішньому
духовному світу. Звідси вчення Сковороди про «сродну» працю, його інтерес до
вчення тих Філософів, у яких етика має велике значення.
«Філософія серця», вчення про «сродну» працю, безумовно, мали дещо
утопічний характер у період поневолення українського козацтва, приниження
гідності людини, яка перебувала у повній залежності від пана. Годі й думати
про те, що проста людина вільно обирала рід професійних занять, які
приносили б їй радість, задоволення і натхнення. Кріпацтво і «сродна» праця
несумісні. Сковорода бачив, що у суспільстві панують гноблення людини,
несправедливість, що керівною, рушійною силою людських вчинків є
матеріальний інтерес, гонитва за наживою. Цінять не того, хто живе за
правдою і совістю, а того, хто обдурює, займається шахрайством, як кажуть,
«вміє жити».
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Але саме ці ідеї Сковороди розкривають гуманізм його поглядів, їх
непересічний характер, їх життєву силу і значення для сьогодення.
Треба звернути увагу на ставлення Сковороди до Біблії, так званого
світу символів. Вивчення цього аспекту творчої спадщини великого
українського мислителя додає нових елементів в оцінку його життєвого
шляху і поглядів.
У центрі уваги філософствування Григорія Савовича Сковороди —
релігійна і моральна проблематика. Він створив практичну філософію, не
дбаючії про формальну систематизованість своїх ідей. Сковорода багато
разів звертав увагу на те, що він належить до тієї традиції, яка вважає гідним
для філософії лише вивчення людини. Універсальний алегоризм, у якому
предмети і явища осмислюються не в усій сукупності об'єктивних
властивостей (натурфілософськи), а лише в абстрактно-схематичному образі,
як символи, притаманний філософії Сковороди. Символ у нього не має
усталеного, чітко визначеного, обмеженого значення. Символіка для
Сковороди — це світ, у якому приховується потрібна людині істина, вона
може розумітися як світло, за допомогою якого можна цю істину висвітлити,
знайти конкретній людині своє особисте щастя.
Як випускник Києво-Могилянської Академії Сковорода продовжує її
просвітницькі традиції. З Академії він виніс знання античної спадщини,
розуміння проблематики Середньовіччя та Ренесансу. Однак Сковорода не
наслідує повністю академічну традицію, розбіжність починається вже в
загальнофілософській орієнтації. В Академії провідною тенденцією була
арістотелівська орієнтація, а у Сковороди знаходимо тяжіння до платонізму,
який в Академії був головним предметом критики. Якщо в центрі уваги
академічних професорів є зовнішній світ та проблеми його пізнання, то у
Сковороди на першому плані — етико-гуманістичні проблеми, внутрішній
світ людини.
Перший основоположний принцип філософії Сковороди — вчення про
двонатурність світу: зовнішню, видиму та внутрішню, невидиму натури. "В
цьому світі — два світи, з яких складається один світ: світ видимий і
невидимий, живий і мертвий, цілий і розпадливий. Цей — риза, а той — тіло.
Цей — тінь, а той — дерево. Цей — матерія, а той—іпостась, себто основа,
що утримує матеріальний бруд, так, як малюнок тримає свою барву. Отже,
світ у світі то є вічність у тлінні, життя в смерті, пробудження у сні, світло у
тьмі, у брехні правда, у печалі радість, у відчаї надія", — писав Сковорода.
Невидиму натуру, або вічність, дух, істину, початок називає він Богом. Бог
постає як нематеріальна основа всіх речей, вічна і незмінна першопричина
всього існуючого і самого себе. Поняттям, протилежним за своїм змістом до
поняття Бога, виступає видима натура, або тварь — цим терміном
позначається усе матеріальне. Як рівнозначні, вживаються поняття
"речовина", "матерія", "стихія", "земля", "плоть", "тінь". Кожна з цих двох
натур сама в собі є антитетичною. Матерія характеризується виразами та
означеннями, що, подібно до платонівського вчення про матерію,
характеризують її як "небуття", "неіснуюче місце", "видимість". Одночасно з
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такими визначеннями матерії для неї притаманні: "вічність", вона "існує і
лише уявляється", "гине і ніколи не може загинути". Антитетична і друга
натура — Бог. Так, Бог є тотожним з природою. "Чи не він є буття усьому?
Він у дереві є правдиве дерево, у траві — травою, у музиці — музикою, в
будинку — будинком, в тілі нашім земним новим є тілом і осередком, або
головою його. Він усяким є в усьому". Але, разом із цим, світ безмежно
протилежний Богові, який є "джерелом", "сонцем", "серцем" світу.
Згідно з вченням про існування невидимого (божого) та видимого
(речовинного) слід визнати, що неможливе зникнення, загибель будь-чого.
Творець намалював оленя, потім стер фарби. Малюнки зникли, але образи їх
не можуть зникнути. Матеріальні фарби та нематеріальні образи, ідеї мають
різну форму існування. Перші є мінливими, перетворюються постійно з
одних в інші, а другі — вічні та незмінні. Про своє тіло людина повинна
міркувати так само. Усе тілесне слід вважати фарбою, а вічну міру невидимої
натури, що утримує всю плоть, — його основою. Змішування в уяві людей в
одне ціле цих двох натур Сковорода називав ідолопоклонством, а не
філософією.
Другим центральним принципом філософії Сковороди є ідея існування
трьох світів. Використовуючи традицію натурфілософії XVI-XVII ст.
(М.Кузанський, Дж.Бруно), він поділяє світ на макрокосм і мікрокосм,
великий світ і людину, котра в менш досконалій формі повторює у собі
макрокосм. Разом з цим Сковорода висуває ідею третього світу як певної
сукупності символів, які сповіщають нас про невидиму натуру, невидиму
сутність світу, про Бога. Увесь світ речей, Всесвіт є світом символів, який
Сковорода часто називав "Старим світом", "усезагальним світом", "світомсвітів", "все-на-все". Макрокосм розглядається Сковородою як нескінченний
і такий, що складається з нескінченної кількості світів, наче "вінок з
віночків". Сутність малого світу, людину філософ пояснює, спираючись на
концепцію двох натур. Осягнувши невидимість, людина наче народжується
вдруге. Вона стає духовною людиною, вільною, вічною — бо невидиме не
виникає і не зникає.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Григорій Сковорода певною мірою відродив в Україні той тип
філософствування, який культивувався ще в Київській Русі та мав назву
"філософствування у Христі". Це була філософія, яка найбільше цінувала
злиття життя та духовного прозріння, вчинку та моральності. Звідси
випливає, що Г. Сковорода був не просто філософом, а філософом
особливого культурно-історичного типу.
5. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ У ХІ-ХХ СТ.
Відомим філософом другої половини XIX ст. був П. Юркевич (1827—
1874 pp.), професор Київської духовної академії. У 1860 p. він опублікував
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статтю «З науки про людський дух», де виступив проти матеріалізму
Л. Фейєрбаха та М. Чернишевського. Юркевича не задовольняла не тільки
матеріалістична, а й ідеалістична філософія, він критикує діалектику Гегеля.
У його філософській системі провідною фігурою є індивідуальна особа, суть
якої становить не розум, а серце. Оскільки в основі світу лежить божественна
мета, яку здійснюють люди, то вона може бути пізнана не головою, а серцем.
Між мозком і духовною діяльністю, вважав Юркевич, існує не причинний
зв‘язок, а лише ідеальний, «доцільний», в основі якого лежить духовна суть.
Юркевич вважає неможливим, щоб свідомість походила з матерії. Таким
чином, він активно виступає проти матеріалізму взагалі, стверджуючи, що
останній неспроможний зрозуміти суть свідомості, руху і відтворити
правильну картину світу.
Отже, філософські погляди Юркевича можна охарактеризувати як
теологічний ідеалізм. Біблію він вважає єдиним шляхом до знання. Істину ми
маємо, пише філософ, в біблійному вченні про серце, де зосереджується
духовне життя людини.
І. Франко (1856—1913 рр.) — класик української літератури, видатний
мислитель, філософ, соціолог. Здобув у Відні ступінь доктора філософії. Брав
активну участь у національно-визвольному русі на Галичині, був у складі
керівництва української радикальної партії, яка прагнула змінити спосіб
виробництва на колективних засадах власності, наданні землі селянству.
Його філософським поглядам притаманний матеріалізм, свідомий
діалектичний підхід до природи і суспільства, впевненість у пізнанні
навколишнього світу. Згідно з марксизмом він надавав великого значення
економічному фактору в суспільному розвитку, ролі народних мас як
рушійної сили історії. Він був великим просвітителем-гуманістом
українського народу, переклав на українську мову частину творів К. Маркса і
Ф. Енгельса, пропагував вчення Ч. Дарвіна та його послідовника —
матеріаліста Е. Геккеля. У цілому погляди І. Франка можна розцінити як
матеріалістичні. Це був мислитель з енциклопедичною освіченістю, глибокий
історик свого народу.
Велике значення для розвитку філософської думки має оригінальне
світорозуміння видатної української поетеси Лесі Українки (1871—1913 рр.).
У творах Лесі Українки відчутний вплив еволюційної теорії для розуміння
історії і природи, роль вчення Дарвіна. Поетеса розвивала діалектичний
погляд на суспільство, природні процеси. Велике світоглядне значення має
поезія Лесі Українки, її роздуми над долею українського народу. Поетеса
мужньо закликала пригноблені маси до боротьби за соціальне і національне
визволення. Вона обстоювала гідність людської особистості, вважала
необхідним розвивати духовні сили народу, вивчати духовні скарби людства.
М. Драгоманов (1841—1895 pp.) — мислитель і громадський діяч,
історик і публіцист. Остаточно світогляд Драгоманова сформувався після
еміграції за кордон з причин «неблагонадійності». На його погляди мали
вплив твори російських революційних демократів, соціалістів-утопістів. Свої
погляди Драгоманов називав позитивізмом, у розумінні природи стояв на
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матеріалістичних позиціях. Критично розцінював християнство. Драгоманов
вірив у безмежні можливості людини пізнавати світ, відкривати його
закономірності. На його розуміння суспільства вплинув певним чином
марксизм, хоч учений і звертав увагу на неприпустимість перебільшення
економічного фактора.
Соціологічні погляди Драгоманова базувались на визнанні головною
одиницею суспільства людської особи. Тому критерієм прогресу суспільства
він вважав покращення життя людини. Разом з тим вчений творить
оригінальну соціалістичну концепцію, згідно з якою наголошує на понятті
«громада». Основною формою організації суспільства проголошується вільна
спілка громадян, об‘єднаних спільною мовою. Народи з окремою мовою
становлять нації. Звертає на себе увагу близькість поглядів Драгоманова до
поглядів Прудона щодо мирної еволюції суспільства.
Громадянський ідеал Драгоманова мав гуманістичний характер,
відповідав ідеалам і прагненню українського народу до самостійної
державності.
С. Подолинський
(1850—1891 рр.).
Багатогранна
діяльність
С. А. Подолинського знайшла відображення у працях Л. Я. Корнійчук,
І. М. Мешко, A. I. Пашука та інших дослідників його життя і творчості. Проте в
цих працях в основному розглядаються економічні та соціально-політичні
погляди українського мислителя. Що стосується його філософських поглядів,
то вони, як правило, трактуються у межах методології діалектичного і
історичного матеріалізму, марксистського філософського світогляду,
утопічного соціалізму. Такі дослідження цілком виправдані, але не вичерпують
усіх особливостей і наслідків ідейної спадщини цього мислителя.
С. А. Подолинський розробив самостійну і оригінальну теорію про
роль праці в збереженні, перетворенні і нагромадженні сонячної енергії на
поверхні Землі. Він вважав, що людина, пізнаючи і розкриваючи таємниці
природи, може й повинна використати свої знання для свідомого
перетворення природи відповідно до своїх потреб. Розуміючи енергію будьякої системи тіл як «суму здатностей тіл цієї системи до будь-яких дій»,
С. А. Подолинський доводить, що повна енергія системи тіл «є величиною
незмінною для всіх станів, до яких система може бути послідовно приведена,
що вона є величиною скінченною». Сутність розвитку думок
С. А. Подолинського про так звану досконалу машину, тобто таку термічну
машину, в якій тепло переходить у роботу, а робота — знов у тепло,
передбачає
ідеї
сучасної
філософської
думки
геліотараксії
О. Л. Чижевського, синергізму І. Пригожина, коеволюції М. М. Мойсеєва.
Ф. Енгельс, з одного боку, називав ідею С. А. Подолинського про
енергію систем «дуже цінним відкриттям», а з іншого — критично ставився
до його бажання «знайти новий природничо-науковий доказ на користь
правильності соціалізму», до його прагнення «перемішати фізичне з
економічним». Але ідеї зв‘язку «фізичного, природного» з «економічним,
соціальним» були пізніше розвинуті в теорії циклів М. Д. Кондратьєва і
теорії етногенезу Л. М. Гумільова.
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М. Грушевський (1866—1933 pp.) — український історик і громадський
діяч. Основні твори — «Історія України-Руси», «Нарис історії київської
землі» та ін. Це був учений, що мислив широкими історично-філософськими
категоріями. В центрі його уваги стояло питання національного визволення
українського народу, яке він пов‘язував із загальнодемократичними
перетвореннями. Вчений підняв багато цікавого фактичного матеріалу,
змальовуючи самобутню історію українського народу. Історичні праці
Грушевського мають неабияке значення для розбудови української держави і
відродження самосвідомості народу в сучасний період.
Визначну роль у суспільно-політичному житті України зіграло КирилоМефодіївське товариство — таємна антикріпосницька організація, що була
створена в Києві в січні 1846 p. Його засновниками були М. Костомаров,
В. Білозерський, П. Куліш. У квітні до нього вступив Т. Шевченко. Члени
товариства різнилися своїми поглядами, але одностайні були щодо
необхідності ліквідації кріпосництва, національного визволення українського
народу. В програмних документах «Статут і правила товариства», а також у
«Книзі буття українського народу» розвивались ідеї щодо самобутності
українців, необхідності встановлення справедливого суспільного ладу, де всі
люди будуть рівними, а земля буде власністю народу. Ліберальне крило
товариства, на противагу радикалам, не вважало за можливе революційні дії
проти царизму, просвітники наполягали на необхідності йти в народ, до
селян, пропагувати ідеї народного правління. Царський уряд жорстоко
розправився з товариством у 1847 p.
Т. Г. Шевченко (1814—1861 pp.) — видатний український поет,
художник, мислитель, революційний демократ, творчість якого має величезне
значення для становлення і розвитку духовності українського народу. У творах
великого Кобзаря простежується еволюція його поглядів. Поетична творчість
Шевченка відображала думи і сподівання українського народу, являла собою
певною мірою прапор класової і національно-визвольної боротьби. Кріпацтво і
самодержавство він вважав основною причиною соціальних і економічних
проблем у Російській імперії. Протягом усього свого життя він був
непримиренним противником царизму, національного і соціального гноблення,
рішуче відстоював почуття національної гідності, боровся за національну
свободу. Поет високо цінував волелюбний дух українського народу,
уособленням якого вважав Запорізьку Січ. Ідея свободи — центральна в його
творчості.
Оригінальні погляди Шевченка, що стосуються проблем соціального
прогресу, пов‘язаного з прогресом техніки, промисловості. Філософські
погляди поета дуже складні. В центрі його уваги перебуває насамперед
людина, її багатий духовний світ, її свобода, щастя і доля. Елементи
матеріалізму переплітаються з ідеалізмом, звернення до бога — з критикою
релігії. Шевченко відіграв величезну роль у розвитку української літератури і
мистецтва, в поширенні революційно-демократичної ідеології в Україні.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
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У духовному житті України XIX ст. відбулися події, що знаменували
зародження та розвиток нової української культури. Насамперед, під впливом
сковородинства формується новий тип українського національного
інтелігента, який не тільки не цурався народного життя, а й свідомо
намагався вивчати його побут, культуру, мову. Українська філософська
думка кінця XIX - початку XX ст. знаменувала новий етап розвитку
філософської культури на основі досягнень тогочасних природничих і
суспільних наук.
ВИСНОВКИ ДО ЛЕКЦІЇ
Філософське знання відрізняється від наукового, насамперед,
національним характером філософії: філософія завжди є філософією
окремого народу. Зрозуміло, що немає і не може бути китайської або
японської математики, американської або англійської біології. Але цілком
правомірно говорити про особливості німецької, французької, української
філософії, оскільки народження і розвиток філософських ідей здійснюється у
конкретних історичних умовах, має свій національний ґрунт.
Так, українська філософія життєвим корінням входить у плоть і кров
українського народу. У ній виражається душа народу, його внутрішній
духовний досвід, потаємні мрії та сподівання. З глибин самосвідомості
народного духу, з морального досвіду поколінь українська філософія
сформувала висновки: що цінність людського життя абсолютна, що
експерименти, насилля, приниження гідності особистості, відсутність
свободи недопустимі. Саме тут джерела вчення Григорія Сковороди про
«спорідненість праці», «горної республіки», «філософії серця» Памфіла
Юркевича та ін., що відображають кордоцентризм, антеїзм та
екзистенційність українського світогляду.
У процесі національного відродження духовної культури українського
народу важливе місце у комплексі наук належить історії філософії, реалізації
нею питань, структури, характеру і початку філософської думки України.
Коріння філософії України сягають у сиву давнину Київської Русі. Це
визначення джерел філософії дослідники обґрунтовують лише в другій
половині XX ст. Правда, ще в першій половині XIX ст. архімандрит Гавриїл
запропонував вести відлік історії філософії Росії не з XVIII, а з XI—XII стст.,
відмітив практичність стародавньоруської мудрості, її тяжіння до
художнього відображення ідей, висловив думку: «Кожний народ має свій
особливий характер, яким відрізняється від інших народів, і свою філософію,
більш-менш наукоподібну, або, принаймні, розсіяну в переказах, повістях,
повчаннях, віршах і релігії». Отже, філософія має не лише наукову, але й
духовно-практичну форму - національні традиції, характер, світогляд. Проте,
в умовах панування Просвітництва розуміння філософії як тільки наукового
знання, духовно-практична ж форма філософії заперечувалась. Це заважало
визначенню справжнього характеру, початку і періодизації української
філософії, її національних особливостей, традицій.
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Досліджуючи розвиток філософської думки в Україні в культурі від
Київської Русі до сучасності, історики розкривають її особливості,
самобутність, національні традиції, підкреслюючи, що історія філософії може
об'єктивно виглядати лише як складова історії національної культури, як
історія способу усвідомлення змістовних життєвих проблем: життя і смерті
людини, суті людини та її ставлення до навколишнього світу, свободи та
необхідності, добра і зла тощо.
Структура філософії України визначається в залежності від
соціокультурного фону. В історію філософії як науки входять, по-перше,
дослідження історії філософської думки в Україні як невід'ємної складової
частини світової культури. Функціонування філософських ідей створює
філософсько-світоглядний ґрунт тієї культури, що об'єднує людей, які
живуть в Україні і формують її народ. По-друге, історія філософії в Україні
охоплює філософські проблеми і теорії, розроблені і сформовані саме
філософами вихідцями з України. Це найвіддаленіші від суто української
національно-культурної проблематики дослідження. У них слабкіше
виражається характер власне української культури. Нарешті, до історії
української філософії входять дослідження її специфіки, національних
особливостей, традицій. Мова йде про світоглядну ментальність, що визначає
власне українське бачення світу, про комплекс світоглядних ознак, що
зумовлюють визначеність духовного світу нації в контексті історії культури
юдства. Урахування усіх складових у їх взаємодії дозволяє усвідомити
самобутність філософії в Україні, починаючи з Київської Русі.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Контрольні питання:
1. У чому полягає сутність ціннісного буття як особливої реальності у
філософській аксіології М. Шелера?
2. Як можна пояснити єдність людського суб'єкта і буття у філософії
екзистенціалізму?
3. Чому екзистенціалісти протиставляли сутність (есенцію) існуванню
(екзистенції)?
4. Чи справді екзистенція – це свобода і відповідальність?
5. Чому, на Вашу думку, посилився ірраціоналізм у сучасній філософії? Чи
не робить це філософію антинауковою?
6. Що вивчає філософська антропологія? Чим відрізняється вона від інших
спрямувань антропологічної думки?
7. Хто є засновниками аналітичної філософії?
8. У чому полягає своєрідність українського типу філософствування?
9. Які основні етапи розвитку української філософії? Кого можна віднести
до представників кожного з них?
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10. Чому Г. Сковороду називають українським Сократом?
філософські праці і провідні ідеї Ви можете назвати?
11. Які основні ідеї української філософії ХІХ ст.?
12. У чому сутність "філософії серця" П. Юркевича?

Які

його

Філософський словник до теми: «книжна культура», «народна культура»,
Українське передвідродження, Українське Відродження, Українське
Просвітництво, «філософія серця», український романтизм, українська
академічна філософія XIX ст., Кирило-Мефодіївське товариство, КиєвоМогилянська академія, російськомовна школа київського гуманізму,
Львівсько-варшавська школа, школа «червоного позитивізму».
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МЕТА ЛЕКЦІЇ
Мета лекції: скласти цілісне уявлення про найбільш фундаментальні
розділи філософського знання, їх значення та вплив на формування
європейського світогляду двох останніх тисячоліть, їх роль у загальному
розвитку культури та науки Європи.
Завдання лекції: проаналізувати такі розділи систематичного курсу
філософії як проблема свідомості, онтологічний статус ідеального, проблема
буття у філософії та її вирішення, основні проблеми, категорії, принципи та
закони діалектики.
ВСТУП
Сучасна філософія — це не тільки різновид світогляду, а й система
знання, яка претендує на науковість. Як наука вона має свій специфічний
предмет, методи пізнання, систему категорій і закони, а також задовольняє
певну практичну потребу. Філософія є знання загального, що зближує її з
наукою, оскільки наука, як і філософія, відображає світ у загальних поняттях.
Зближує філософію з наукою також і те, що філософія прагне теоретично
обґрунтувати свої положення, довести їх, виразити в теоретичній формі.
1. ФІЛОСОФСЬКА СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ СВІДОМОСТІ.
У самому загальному вигляді свідомість можна охарактеризувати як
людську здатність суб‘єктивного (внутрішнього духовно-інтелектуального)
засвоєння зовнішнього світу і самого себе.
Історія філософії демонструє два основних способи дослідження
свідомості:
а) опис феномену свідомості, тобто опис заходів, за допомогою яких
предмети дані у свідомості (виділення в акті свідомості окремих послідовних
етапів);
б) пояснення самого феномену свідомості, тобто того, як можлива сама
свідомість (чому і як виникає суб‘єктивний зв‘язок людини із зовнішнім
світом і з собою).
Визначальною умовою появи індивідуальної свідомості стає
формування самосвідомості, тобто усвідомлення людиною самої себе як
чуттєвої, мислячої і діючої істоти; розуміння власного ―Я‖. Таким чином
людина виділяє себе зі світу природи та зі співтовариства інших людей. І
завдяки цьому вона здатна пізнавати навколишній світ — ―не-Я‖. Питання
про природу ―Я‖ залишається відкритим. Відповіді на нього наведені у
вигляді версій: природа ―Я‖ божественна, соціальна та ін.
Філософи оцінюють наявність феномену свідомості у людини
суперечливо: як велике диво і як велике випробування. Справа в тому, що
завдяки свідомості людині дані не тільки радощі, але й страждання її буття в
цьому світі. Ця обставина спонукає деяких людей звертатися до спокуси
підміни пошуків реальних рішень проблем свого буття штучно викликаними
змінами станів своєї свідомості.
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Безпосередній контакт із зовнішнім світом людина здійснює за
допомогою почуттів. В результаті цього контакту в її свідомості виникає
образ якогось об‘єкта — фрагмента дійсності. Процедура утворення такого
образу, тобто згустку різного роду інформації про об‘єкти реальності,
називається сприйняттям. Сприйняття є основою свідомості. Процес майже
миттєвого згортання чуттєвих даних про об‘єкт в цілісний образ цього
об‘єкту багато в чому ще неясний. Образ — це результат скерованості уваги
людини на зовнішній об‘єкт. В даному процесі людина не зосереджується на
собі, хоча неявно і усвідомлює свою відміну від об‘єкту.
Самосвідомість проявляється тоді, коли людина розуміє, що образ
зовнішнього об‘єкту формується не тільки цим об‘єктом, але й сприймаючим
―Я‖. Акт усвідомлення об‘єкта зовнішнього світу супроводжується актом
усвідомлення власної участі в цьому процесі. Таким чином, людина не тільки
відображує зовнішній об‘єкт, але й одночасно розуміє, що це саме вона
створює образ об‘єкта і надає йому смисл. Без самосвідомості, яка
передбачає формування ―Я‖, тобто стану виділення даної людини з решти
світу, свідомість неможлива.
Зміст свідомості людини стає надбанням інших людей лише тоді, коли
він виражений назовні за допомогою мови. Мова — це система знаків,
використовуючи яку люди пізнають,спілкуються, а також зберігають і
передають інформацію. Виділяють природну систему знаків (звук, жест,
міміка тощо) і спеціально створену людьми штучну систему знаків (мова
музики, живопису, математики тощо). Однією з обов‘язкових умов
виникнення індивідуальної свідомості є включення людини у світ мови.
Причому, чим багатше зміст свідомості, тим більше людині потрібно мовних
знаків для його виразу. Стверджуючи свою мову, кожна нація зберігає одну з
найважливіших засад власної культурної індивідуальності.
Свідомість як відображення буття
Свідомість — це найвища, притаманна тільки людям і пов‘язана з
мовою функція мозку, яка полягає в узагальненому і цілеспрямованому
відображенні дійсності, в попередній уявній побудові дій і передбаченні їх
результатів, у розумному регулюванні і самоконтролі поведінки людини.
Вона не тільки відображає, а й творить світ на основі практичної
діяльності.
Свідомість вивчають багато наук: філософія, соціологія, психологія,
мовознавство, педагогіка, фізіологія вищої нервової діяльності, семіотика,
кібернетика, інформатика. Протягом віків точаться суперечки щодо її
сутності. Богослови розглядають свідомість як іскру божественного розуму.
Ідеалісти вважають свідомість первинною щодо матерії, вона, на їхню думку,
незалежна від матерії, навпаки, остання є продуктом першої.
Матеріалістична філософія і психологія вважають свідомість функцією мозку
і відбиттям зовнішнього світу. Незважаючи на розбіжність думок, усі
філософи згодні, що свідомість — це реальність, і вона відіграє величезну
роль у житті людини та суспільства в цілому.
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Головними ознаками свідомості є відображення світу, відношення,
цілепокладання, управління. Свідомість як відображення відтворює
насамперед форми людської діяльності і через них форми природного буття.
Специфіка свідомості як відношення полягає в її націленості на буття, на
пізнання, освоєння того, що лежить поза свідомістю, на розкриття його
сутності. Водночас об‘єктом розгляду свідомості може бути вона сама та її
носії, тобто свідомість пов‘язана з самосвідомістю. Вихідним пунктом
людського ставлення до світу є перетворення його відповідно до людських
потреб, що набирає форми цілепокладання — створення ідеальної моделі
бажаного майбутнього, визначення мети і засобів, розробки програми
діяльності. Свідомість не зводиться повністю до мислення, поняття, пізнання
і знання, вона охоплює як раціональне, так і чуттєве відображення дійсності,
як пізнавальне, так і емоційно-оціночне ставлення людини до світу. Усі ці
компоненти слід розглядати як елементи цілісного процесу предметноматеріального, теоретичного та духовно-практичного способів освоєння
світу.
Отже, основними елементами свідомості, які перебувають у
діалектичному взаємозв‘язку, є: усвідомлення явищ, знання, самосвідомість,
емоції, воля. Розвиток свідомості — це насамперед збагачення її новими
знаннями про навколишній світ і про саму людину. Пізнання речей має
різний рівень, глибину проникнення в об‘єкт і ступінь ясності розуміння.
Звідси повсякденне, наукове, філософське, естетичне і релігійне
усвідомлення світу, а також чуттєвий і раціональний рівні свідомості.
Генетичною передумовою виникнення свідомості є загальна
властивість усіх наявних предметів і явищ як природних, так і соціальних,
властивість відображення.
Відображення є здатність матеріальних об‘єктів, процесів, явищ
відтворювати пов‘язані з ними об‘єкти зовнішнього світу. Будь-яка дія
залишає в предметі «слід», відповідний відбиток, простий чи складний.
Кожній формі руху матерії відповідає форма відображення. Умовно можна
виділити відображення в неживій природі, живій природі, на соціальному
рівні, які становлять якісно різні його форми.
На неорганічному рівні основою відображення є збереження матерії.
На біологічному рівні сутність відображення полягає в обміні речовин, без
якого не можуть існувати й розвиватися живі істоти. На цьому рівні
відображення має випереджувальний, вибірковий характер. Одна й та сама
тварина по-різному реагує на зовнішні подразники залежно від того, сита
вона чи голодна. Людина, на відміну від тварини, не змінює свою анатомофізіологічну організацію відповідно до змін зовнішнього середовища, а
змінює це середовище відповідно до своїх потреб. Так, наприклад, з
похолоданням на Землі багато тварин змінили свою біологічну структуру.
Людина ж, пристосовуючись до більш прохолодного клімату, почала одягати
шкури тварин, робити житло тощо. А це можливе лише на основі
матеріально-практичної діяльності, наявності мислення, свідомості. Отже,
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специфіка соціальної форми відображення у свідомості полягає в активному
перетворенні світу на основі праці, творчості.
У переході на вищі рівні відображення значну роль відігравала поява
інформаційного відображення. Останнє пов‘язане з використанням наслідків
зовнішньої дії для орієнтирів у навколишньому середовищі. Інформаційне
відображення з‘являється завдяки виникненню таких матеріальних структур,
які не пасивно відображають зовнішні дії, а активно будують свої відносини
з дійсністю, використовуючи ті фактори, що сприяють самозбереженню і
розвитку. Значення інформаційного відображення особливо зростає в
суспільстві (наприклад, економічної інформації). Яскравим проявом цього є
поява нової науки — інформатики.
Необхідно розрізняти поняття «психіка» і «свідомість». Психіка в
розвинутій формі виникає з появою нервової системи. Вона притаманна як
тваринам, так і людині. Психіка людини складається з двох компонентів:
усвідомлене (мислення, відчуття, увага, пам‘ять, воля) та неусвідомлене
(емоції, навички, автоматичні дії, інстинкти, інтуїція). Вони перебувають у
діалектичній взаємодії, причому провідну інтелектуальну роль відіграє
свідомість. Слід розрізняти два види неусвідомлених дій. До першого виду
належать дії, які ніколи не усвідомлювалися, а до другого — дії, які раніше
усвідомлювалися, потім автоматизувалися і стали здійснюватися вже
стихійно. Отже, вчинки людини не завжди усвідомлені. Неусвідомлене може
проявитися у людині в формі різноманітної ілюзорної сфери сновидінь,
владних інстинктів та ін. Проте людина — це насамперед свідома істота.
Світом свідомості в неї пронизані не тільки мислення, а й відчуття.
У розумінні свідомості можливі дві крайності: повний відрив її від
матерії і ототожнення з останньою. Матеріалістична філософія розглядає
свідомість як результат розвитку матерії. Вона є властивістю
високорозвиненої матерії — людського мозку. Процес мислення
супроводжується певними біохімічними, певними фізіологічними та іншими
змінами в мозку, але не вони становлять його суть. Ця проблема знаходить
свою конкретизацію в поняттях матеріального та ідеального. Матеріальне є
філософське поняття про буття, яке вказує на його об‘єктивно-реальне, тобто
незалежне від свідомості, існування. Ідеальне — філософська категорія для
позначення нематеріальної, суб‘єктивно-духовної природи, образного
відображення дійсності в людській свідомості. Ідеальне характеризує
принципову відмінність між відображенням і відображуваним, образом і
об‘єктом. Ця відмінність полягає в тому, що суб‘єктивні образи,
відтворюючи властивості реальних об‘єктів, самі цих властивостей не мають,
оскільки позбавлені всілякої тілесності, матеріальності. Ідеальне являє собою
суб‘єктивно-психічну реальність й існує лише в актах свідомості. Воно є
вторинне, похідне від матеріального, як суб‘єктивний образ об‘єктивного
світу.
Свідомість відображає безпосередньо не саму дійсність, а дійсність,
перетворену людьми, тобто їхнє буття, матеріально-практичну діяльність.
Цей процес характеризується як розпредметненням (розкриттям сутності
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предметів та їх можливостей з допомогою свідомості), так і опредметненням
(перетворенням ідей, цілей в реальні предмети, явища). У процесі своєї
реалізації потреби людини, перш ніж привести до матеріального результату,
повинні усвідомитися, перетворитися на ідеальне і лише згодом, у процесі
практичної реалізації, знову перейти з ідеальної форми існування в
матеріальну. Незважаючи на те, що свідомість є суб‘єктивна реальність,
позбавлена всілякої тілесності, можливості сприйняття з допомогою органів
відчуттів, її можна вивчати завдяки її органічному зв‘язку з матеріальними
процесами. Свідомість виявляється через мову, як її матеріального носія,
втілення норм свідомості, вона проявляється через практичні дії та їх
наслідки.
Біологічні передумови виникнення свідомості з можливості
перетворилися на дійсність завдяки включенню в антропогенез соціальних
факторів, головні з яких — праця, колективний спосіб життя та
членороздільна мова. Вище було показано вирішальну роль у цьому
практичної діяльності. Але не менше значення мала й поява мови. Мова така
ж давня, як і свідомість. Сутність мови виявляється в її двоєдиній функції:
бути засобом спілкування і знаряддям мислення. Мова — це сам процес
спілкування, обміну думками, відчуттями, побажаннями, цілепокладаннями і
т.п. За допомогою мови думки, емоції окремих людей перетворюються з їх
особистого надбання в суспільне, в духовне багатство всього суспільства.
Завдяки мові продукти свідомості і форми свідомості є загальнозначущими
явищами, їх можна засвоювати від попередніх поколінь і передавати
наступним. Таким чином, свідомість об‘єктивується у формах матеріальної і
духовної культури людства. Будучи суспільною за своїм походженням і
сутністю, свідомість реалізується через свідомість окремих індивідів.
Набуваючи завдяки мові відносної незалежності від практики,
свідомість випереджає практичну дію, формує ту саму ідеальну мету, яка
визначає спосіб і характер самої практичної дії.
Людина одержує інформацію не тільки за допомогою звичайної мови, а
й штучних мов різних знакових систем (мова математики, кібернетики,
система символів, азбука Морзе і т. п.). Знак — це матеріальний предмет,
який виконує в спілкуванні роль представника чогось і використовується для
одержання, збереження, перетворення та передання інформації. Знакові
системи виникли і розвиваються як матеріальна форма, в якій реалізується
свідомість, мислення, інформаційні процеси в суспільстві, а в наш час і в
техніці (особливо в комп‘ютерній). Вихідною знаковою системою є звичайна,
природна мова.
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Будучи відбиттям суспільного буття людей, свідомість має активний,
творчий характер. Головна цінність відображуваної діяльності людської
свідомості полягає у творчому її функціонуванні, коли розпредметнення
результатів попередньої діяльності супроводжується внесенням у них нового
змісту, що істотно змінює попередній зміст. Зв‘язок з реальним світом
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здійснює не сама по собі свідомість, а реальні люди, які практично
перетворюють світ. Свідомість через практику здійснює зворотний вплив на
дійсність, що її породила. Активність характерна не тільки індивідуальній, а
й суспільній свідомості, насамперед прогресивним ідеям, які, оволодівши
масами, стають «матеріальною силою».
2. СУСПІЛЬНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА СВІДОМІСТЬ
Будь-яка окрема людина, індивідуум є носієм свідомості. І тому її
свідомість унікальна, індивідуальна, особистісна. Однак, в індивідуальній
свідомості завжди є деякий зміст, спільний для окремих груп або для усіх
людей. Він формується стихійно, бо кожна людина належить до певної
професії, класу, нації, людству в цілому, і виражає наявність в індивідуальній
свідомості людини спільних з іншими людьми потреб, інтересів, установок,
цілей. Такий спільний, надіндивідуальний, отже, безособовий зміст
свідомості називається суспільним (або суспільною свідомістю). Суспільна
свідомість, виражаючи інтереси певної соціальної групи людей, має
конкретно-історичний характер, тобто змінюється з плином часу.
Людина народжується в суспільстві, яке має певний рівень розвитку. І
тому формування індивідуальної свідомості здійснюється переважно за
рахунок засвоєння цією людиною різноманітної інформації, накопиченої
суспільною свідомістю. Разом з тим сама суспільна свідомість розвивається
за допомогою досягнень зрілої індивідуальної свідомості, творчих проривів,
відкриттів, винаходів зроблених окремими особами в тих або інших галузях
діяльності. Суспільна свідомість, як правило, сильніша за індивідуальну, бо
людина змушена підстроювати свою свідомість під установки і орієнтації
своєї соціальної групи (нації, класу та ін.) і тому досить легко піддається
колективному навіюванню. Для кожної особи, яка бажає зберегти
своєрідність, завжди актуальною є проблема пошуку шляхів і способів
послаблення залежності від диктату суспільної свідомості.
Проблема несвідомого виражає наявність в глибинах людської психіки
прихованих чинників, які впливають на зміст свідомості, але не наведені в
ньому і тому несвідомі. Поняттям ―несвідоме‖ позначають сукупність
психічних процесів, станів і схем поведінки, які не задані виразно у
свідомості людей. Людині здається, що вона зовсім вільно формує свої
думки, хоч насправді їхній зміст визначається якимись непроясненими для її
свідомості причинами. Прояснити природу несвідомого і таким чином
звільнити людину від його диктату — завдання, яке ставили перед собою
багато мислителів і перш за все З.Фрейд та К.Юнг.
З.Фрейд (1856-1939) сформулював концепцію індивідуального
несвідомого, яка базується на уявлені про домінуючу роль біологічного, а
саме інстинктів сексуального характеру в житті людини. Фрейд виділив у
людській психіці три області: ―Воно‖ (несвідоме), ―Я‖ (свідомість), ―Над-Я‖
(засвоєні людиною культурні ідеали, норми і вимоги суспільства). Приховані
детермінанти свідомості зосереджені в ―Воно‖ у вигляді лібідо — енергії
несвідомих сексуальних потягів і інстинктів та витиснутих зі свідомості ідей.
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Несвідомі потяги прагнуть до задоволення, до розрядки у дії. Для цього їм
потрібно проникнути в ―Я‖, яке управляє діями. Цьому проникненню
перешкоджає внутрішня цензура — ―Над-Я‖, бо культура, за Фрейдом,
ґрунтується на відмові від бажань несвідомого. Свідомість людини ―Я‖ стає
полем бою між ―Воно‖ і ―Над-Я‖. Основне завдання свідомості — знайти
стан динамічної рівноваги між цими силами, інакше неминуче психічне
захворювання. Фрейд розробив спеціальний метод лікування таких хвороб —
психоаналіз, за допомогою якого пробував прояснити в кожному окремому
випадку несвідомі мотиви, які викликали душевний розлад людини.
К.Юнг (1875-1961) — учень Фрейда, створив концепцію первинного
колективного несвідомого, яке тільки пізніше перетворюється в суб‘єктивне
та індивідуальне несвідоме окремої людини. За думкою Юнга, концепція
Фрейда характеризує лише поверхневий шар несвідомого. Його найбільший
глибинний пласт є єдиним для психіки усіх людей, а тому загальнолюдським,
колективним несвідомим. Колективне несвідоме постійно виробляє деякі
структури і схеми, які символічно оформлюють уявлення людей. Ці схеми
Юнг називав ―одвічними образами‖ або ―архетипами‖. Визначальні
архетипи: Персона (сукупність соціальних масок людини), Аніма (жіноче
начало), Анімус (чоловіче начало), Тінь (нижча природа людини) та ін. Вони
— апріорні, притаманні кожній людині від народження і виражають
закодовану в людині деяку форму або можливість уявлень. Архетипи
з‘являються людині через сни, переживання, міфи, релігійні традиції,
відхилення у поведінці. Будучи виразом загальних людських потреб,
інстинктів, потенцій архетипи містять у собі величезну енергію, безособову
силу. Люди інтуїтивно тягнуться до цих ірраціональних, священних
первообразів і одночасно бояться їх. Символічне тлумачення архетипів
демонструє цю подвійність ставлення до них, дозволяючи трохи відкрити
(позначаючи) і разом з тим приховати (раціонально не роз‘яснюючи) міць
несвідомого. Прояснення несвідомих мотивів індивідуальної поведінки
людини Юнг пов‘язвав з аналізом її сновидінь.
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ
Найбільш поширеним в сучасній науці є розрізнення індивідуального
та суспільного типів свідомості. Для індивідуальної свідомості характерна
наявність рівнів (світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння, а також
знань, вмінь, навичок, звичок, пам‘яті, мислення). Для суспільної свідомості
характерна наявність форм (політичної, етичної, релігійної, наукової,
моральної, і, найбільш важливої з точки зору юриспруденції – правової).
Форми суспільної свідомості є сенсом існування суспільства та засобом
кореляції поведінки людини. Найбільш повно у ХХ столітті проблеми
індивідуальної та суспільної (архетипи) типів свідомості було вивчено та
розкрито у рамках школи психоаналізу.
3. ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ
Проблема єдності світу
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Практикою, наукою, в тому числі і філософією, доведено, що простір,
час, рух і матерія нерозривно поєднані і взаємопов‘язані. Але існує й
метафізична точка зору на простір, час і матерію. Ньютон, наприклад,
вважав, що коли з світу послідовно вилучати всі матеріальні тіла, то все, що
залишиться, й буде простір і час. Тобто він виступав за існування абсолютно
«чистого» простору і часу, розглядаючи їх як звичайний склад, де
розміщуються матеріальні тіла. Насправді ж, якщо вдалося б вилучити зі
світу всі матеріальні тіла, то не залишилось би нічого, а для цього не
потрібно ні простору, ні часу. На це звернув увагу А. Ейнштейн, який
створив загальну і часткову теорію відносності, де довів органічний зв‘язок
геометрії простору і часу з характером поля тяжіння (взаємним
розташуванням мас, що тяжіють одна до одної), а також внутрішній зв‘язок
самого простору і часу, зміни їхньої метрики залежно від швидкості руху
системи. У цьому полягає один з аспектів доказу єдності матеріального
світу.
Інший аспект єдності світу перевіряється через призму вирішення
основного питання філософії. Мова йде про те, на якому принципі ми
будуємо філософсько-світоглядну систему — на основі принципу монізму чи
дуалізму і плюралізму.
Для буденної свідомості поняття ―буття‖ констатує існування
різноманітних процесів і явищ (людей, ідей, предметів). Існувати — означає
мати визначеність і бути зафіксованим у думці.
Буття як філософська категорія вимогає усвідомлення сутності, засад
існування, тобто відповіді на питання: що означає або що таке ―існувати‖,
―бути‖? Які особливості буття різних класів явищ (перш за все ―людського
існування‖)?
Оцінка буття задає основні напрямки орієнтації людини у світі, які
виражені позиціями філософії буття і філософії свободи.
Філософія буття визнає наявність буття, тобто обґрунтовує залежність
людського існування від одвічної, нескінченої реальності (Бог, Космічний
Розум, Дух, матерія).
Філософія свободи оголошує людське існування автономним,
самодостатнім, яке не потребує допомоги одвічної реальності. Вона
доводить, що людина сама творить себе та історію.
Філософське розуміння проблеми буття історично змінювалося: в
античну філософію цю проблему вів Праменід (V-IV ст.. до н.е.). В його
тлумаченні буття — це Абсолютна Думка (Божество, Доля), яка упорядковує
світ, забезпечує йому сталість і надійність;
в середньовічній філософії справжнім буттям є Бог — творець світу і
людини;
у філософії епохи Відродження буття ототожнювалось з природою;
у філософії Нового часу людське буття оголошувалось суб‘єктивним,
залежним від свідомості і буття самої людини (Р. Декарт: ―Я мислю, отже, я
існую‖). Філософія буття поступається в цей час місцем філософії свободи;
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в марксистській філософії буття позначає реальність, яка існує
об‘єктивно, поза і незалежно від свідомості людини;
у сучасній західній філософії визначальним залишається суб‘єктивне
розуміння буття: в філософії життя буття — це біологічне життя в його
розвиткові; в екзистенціалізмі справжнім буттям є людина, для постмодерну
сенс життя розкривається у спілкуванні людей.
Філософи, які визнають реальність буття, по-різному інтерпретують
його сутність. Вчення, які стверджують первинність і справжність
трансцендентного (потойбічного) буття (Бога, Абсолютної Ідеї, Логосу)
називаються ідеалістичними.
Вчення, які визнають єдино існуючим зовнішній світ, який чуттєво
сприймається людьми, виражають матеріалістичну тенденцію в філософії.
Буття по різному характеризується і в залежності від розуміння його
стану. Вже антична філософія задає основні варіанти такого розуміння:
Парменід характеризував буття як дещо одвічне, стійке, нерухоме, яке
знаходиться за світом кінцевих речей і явищ. Тривалий час у філософії
панувало саме таке розуміння буття.
Геракліт вважав буття таким, яке безупинно змінюється, розвивається.
Ця позиція була близькою до філософії марксизму, а зараз її відстоює
філософія постмодерну.
Платон стверджував існування ―світу ідей‖ і ―світу речей‖. Справжнє
буття, за його думкою, має одвічний, незмінний ―світ ідей‖. Мінливий ―світ
речей‖ він відмовлявся вважати буттям і називав його світом становлення.
Філософська матеріалістична традиція виділяє наступні основні
взаємопов‘язані форми буття:
Буття природного, яке проявляється як:
а) ―перша природа‖, тобто об‘єктивна реальність, яка існує поза і
незалежно від суспільства; сукупність природних умов існування людського
суспільства;
б) ―друга природа‖ — сукупність штучних матеріальних умов
існування суспільства, тобто речей і явищ, створених людиною в процесі
перетворення ―першої природи‖.
Буття соціального — система суспільних процесів, яка створюється
різноманітними відносинами, які виникають між людьми у перебігу їхньої
діяльності (на виробництві, у побуті, родині, державі тощо) і пов‘язує
індивідів та їхні розрізнені дії в єдине ціле.
Буття людини — це система її багатоманітних зв‘язків із усім
оточуючим. Буття людини перш за все виражається: природною основою,
суспільними відносинами, активною трудовою діяльністю, психікою і
духовністю.
Буття духовного охоплює процеси свідомості та несвідомого,
включаючи інформацію, яка зберігається в природних і штучних мовах.
Духовне функціонує у двох основних взаємопов‘язаних проявах:
а) як свідомість індивіда — потік унікальних переживань, вражень,
думок, переконань, ціннісних установок окремої людини;
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б) як продукт духовного обміну людей, відносно незалежний від
індивідів. Він втілений в суспільно значущих відносно стійких духовних
утвореннях (наукових ідеях і теоріях, моральних нормах, правилах
спілкування та ін.), зафіксованих у наукових працях, літературі, в творах
мистецтва тощо.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Проблема буття, як центральна проблема онтології, у сучасній
філософії вважається класичною. Фактично на сьогодні вона обертається
навколо ряду класичних дуалістичних та плюралістичних ідей, в рамках яких
найбільш визначальними залишаються фундаментальні онтологічні питання
про сутність простору, часу та руху як основних ознак буття як філософської
категорії та сенсу існування.
4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ БУТТЯ. ФОРМИ БУТТЯ
Філософський зміст категорії ―субстанція‖ виражають два основні
аспекти: абсолютна самодостатність, незалежність від чого-небудь і
першопричина, першооснова усього існуючого. Поняття ―субстанція‖
співвідноситься із категорією буття, але ототожнювати їх не слід. Субстанція
у наведеному сенсі виступає конкретизацією більш абстрактного поняття
буття.
Матерія — ключове поняття матеріалізму. В діалектичному
матеріалізмі вона визначається як філософська категорія для позначення
об‘єктивної реальності, тобто усього того, що не залежить від людини, її
свідомості і дано людині в її чуттєвому сприйнятті. Матеріалізм не
обговорює проблеми походження матерії, постулюючи її одвічність і
нествореність. Матерія розглядається як незалежна першооснова усього
існуючого. І в такому розумінні виступає як субстанція. Важливо
розрізнювати філософську характеристику матерії і науковоприродничі
уявлення про її будову.
Необхідність показати зв‘язок матерії із конкретними речами
обумовлює розгляд матерії в її проявленості через притаманні їй невід‘ємні
загальні властивості — атрибути: рух, простір, час.
Рух є способом існування матерії. Матеріальний світ розвивається
завдяки рухові, тобто взаємодії речей і процесів. Взаємодія — причина
різноманітності речей об‘єктивного світу, джерело їхніх змін. Тому її можна
інтерпретувати як субстанцію.
Простір і час — загальні форми існування (буття) матерії.
Простір виражає протяжність, будову матеріальних об‘єктів, а час —
тривалість протікання процесів, послідовність зміни їхніх станів. Кожному
структурованому рівню матерії (фізичному, біологічному, соціальному)
відповідають специфічні просторово-часові параметри.
Сутність, проблеми і основні форми буття
Система філософського знання поряд з предметом, принципами,
методами включає в себе закони і категорійний апарат. Усі елементи системи
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тісно взаємопов‘язані і становлять цілісну єдність, яка створюється навколо
ядра, вихідної, системотворчої категорії. Відомо, що існує багато різних
систем філософії, основу яких становлять відмінні одна від одної категорії:
буття або дух, свідомість або матерія, людина чи надлюдина тощо.
Буття належить до числа тих системотворчих понять, які покладені в
основи філософії багатьма мислителями як минулого, так і сучасного. Відома
телевізійна гра «Що? Де? Коли?» повторює сутність питань у тій формі, як
вони були поставлені філософами давнини. Наведений вище ланцюжок
питань давав змогу розкрити перший аспект проблеми буття: а) Що існує?
— Світ. Всесвіт; б) Де — існує? — Тут і скрізь, всюди; в) Як довго він існує
(Коли)? — Тепер і завжди. Суть проблеми полягає в існуванні суперечливої
єдності неминучого, вічного і минулого, змінного буття окремих речей,
станів, людських та інших істот.
Внутрішня логіка проблеми буття веде філософів від питання про
існування світу «тут» і «тепер» до питання про його існування «скрізь» і
«завжди». Звідси випливав другий аспект проблеми буття — питання про
єдність світу. Загальна відповідь на це питання сутності буття в даному аспекті
має бути така: існування всього, що є, було і буде, є об‘єктивною передумовою
єдності світу.
Нарешті, третій аспект проблеми бymmя пов‘язаний з тим, що світ у
цілому і все, що в ньому існує, є сукупною реальністю, дійсністю, яка має
внутрішню логіку свого існування, розвитку і реально представлена нашій
свідомості діями окремих індивідів і поколінь людей.
Філософський смисл поняття буття тісно пов‘язаний з поняттями
небуття, існування, простору, часу, матерії, становлення, розвитку, якості,
кількості, міри та іншими категоріями. Повсякденна мовна практика також
робить свій внесок в осмислення проблеми буття. Слова «буття», «є, існує» в
минулому, сучасному і майбутньому існуванні належить до найбільш
уживаних слів української, німецької, французької, англійської мов. Слово
«є», за Гегелем та Кантом, додає характеристики, які дуже важливі для
суб‘єкта речення, його зв‘язку з іменною частиною предиката, а значить, з
його допомогою даються нові знання про речі, процеси, стани, ідеї тощо.
Наприклад, ми говоримо: «Філософія є форма світогляду». У цьому реченні
філософії як одному з історичних типів світогляду з допомогою дієслова «є»
надаються більш широкі риси предиката «світогляд».
Існує два заперечення доцільності введення в філософію категорії буття:
а) оскільки категорія буття нічого не говорить про конкретні ознаки речей, то її
слід вилучити з розгляду; б) оскільки буття визначається через поняття
існування, то і в цьому випадку вона також непотрібна, бо повторює поняття
існування. Необґрунтованість таких точок зору очевидна, бо, по-перше,
категорія якраз призначена для того, щоб фіксувати всезагальні зв‘язки світу, а
не конкретні ознаки речей і, по-друге, філософська категорія буття не тільки
включає в себе вказівку на існування, тобто наявність будь-чого, але й фіксує
більш складний комплексний зміст цього існування. Отже, в категорії буття
об‘єднуються такі основні ідеї:
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світ є, існує як безмежна і неминуща цілісність;
природне і духовне, індивіди і суспільство рівноправно існують,
хоч і в різних формах, їх розрізненість фіксується тільки за формою,
існування є передумовою єдності світу;

за об‘єктивної логіки існування і розвитку світ у наявності різних
форм свого існування утворює сукупну об‘єктивну реальність, дійсність, яка
представляється свідомості і виражається у дії конкретних індивідів та
поколінь людей.
Для розуміння сутності буття доцільно виділити такі якісно відмінні і
в той же час взаємопов‘язані його форми:

буття речей, тіл, процесів, яке, в свою чергу, поділяється на буття
речей, процесів, станів природи, буття природи як цілого і буття речей і
процесів, створених людиною;

буття людини, яке поділяється на буття людини в світі речей та
на специфічно людське буття;

буття
духовного
(ідеального),
яке
поділяється
на
індивідуалізоване духовне і об‘єктивоване (позаіндивідуальне) духовне;

буття соціального, яке поділяється на індивідуальне буття (буття
окремої людини в суспільстві і в процесі історії) і буття суспільства.
Майбутнім бакалаврам юридичного профілю особливу увагу слід
звернути на сутність соціального буття.
Буття матеріального. Сутність матерії
Усе розмаїття форм буття звично зводять до двох його аспектів: буття
матеріального і буття ідеального. Виходячи з цього, сутність матеріального
буття розкривається через поняття матерії та форм її існування.
Категорія матерії є фундаментальним філософським поняттям, яке
розвивалось, уточнювалось упродовж всієї історії філософії. Матеріалісти
античності ототожнювали її з першоосновою буття всіх речей, останнім
неподільним елементом — «дном», за межами якого нічого не існує.
Зрештою в межах діалектичного матеріалізму сформувалось таке поняття
матерії, яке не ототожнювалось із жодною з фізичних форм і видів, а
включало лише дві вимоги — бути об’єктивною реальністю і
відображуватись у людській свідомості та відчуттях, існуючи незалежно
від них.
Зберігаючись у будь-яких змінах і перетвореннях речей, властивість
бути об’єктивною реальністю свідчить про нестворюваність і
незнищуваність матерії, про її вічне і нескінченне існування. Матерія
наділена і рядом інших властивостей: вона скінченна і нескінченна, перервна
і неперервна, структурна, перебуває у стані руху, існує в просторі і часі. У неї
є і така фундаментальна властивість, як можливість відображення, з якої в
ході тривалої еволюції на базі суспільної практики виникла свідомість.
Нині відомі кілька видів матерії — речовина, антиречовина, поле,
фізичний вакуум. Розрізняють також ряд структурних рівнів її організації:
мікросвіт, макросвіт і мегасвіт. Ці структурні рівні диференційовані згідно з
масштабами людини, її світосприйняттям та світовідчуженням. Існують
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концепції структурування матерії на засадах її складності: системи неживої
природи (елементарні частки, молекули, мікроскопічні тіла, космічні системи
різних рівнів тощо) і біологічні системи (вся біосфера від мікроорганізмів до
людини), соціально організовані системи (людина, сім‘я, різні форми
колективності, об‘єднання і організації, класи, партії, нації, держава,
суспільство, людство в цілому).
Основні форми існування матерії
Невід’ємним атрибутом матерії є рух. З точки зору філософії, рух —
це не просто пересування, переміна місць, а будь-яка зміна предмета взагалі.
Кожному структурному рівню матерії, цілісності наявних на даному рівні
систем відповідають свої форми руху. Звичайно виділяють дві групи форм
руху матерії: 1) ті форми, які проявляються на всіх відомих просторових
масштабах і структурних рівнях матерії (механічний рух атомів, молекул,
мікроскопічних і космічних тіл; поширення електромагнітних і гравітаційних
хвиль; рух елементарних часток); 2) форми, які проявляються лише на
певних структурних рівнях в неорганічній природі, живій природі,
суспільстві (галактики, мегагалактики, біосфера, ноосфера, техносфера,
екологічні системи тощо).
Як правило, нижчі форми руху органічно входять до складу вищих, але
кожна більш висока за своєю організацією форма руху матерії не зводиться
до простої суми нижчих її форм.
Рух є внутрішньою необхідністю існування матерії. В цьому аспекті
говорять про існування двох типів руху матерії. Перший з них пов‘язаний з
процесом збереження якостей предмета, другий — зі зміною якісного його
стану. Ці два типи руху відображають дві внутрішні тенденції в матеріальних
процесах — тенденцію до сталості і тенденцію до мінливості. Завдяки
наявності цих протилежних тенденцій відбувається рух, саморозвиток
об‘єктів реальності. Якісні зміни матеріальних об‘єктів поділяються також на
два різновиди. Перший з них — це процеси якісних перетворень, що не
виходять за межі даного виду матерії, певного рівня її організації. Другий —
процеси переходу від одного виду матерії, від одного її структурного рівня
до іншого. Важливою і невід’ємною формою існування матерії є простір і
час. Категорія простору виражає властивості об‘єктів бути протяжними,
займати фіксоване місце серед інших, межувати з іншими об‘єктами в
структурній організації матеріального світу. Поняття простору має смисл тоді,
коли воно пов‘язане з існуючою матерією, яка є диференційована,
структуризована. Якби світ не мав своєї складної структури, не
розчленовувався на окремі предмети, а ці предмети не членувались би на ще
більш дрібні елементи, пов‘язані між собою, то тоді поняття простору не
мало б сенсу.
Як зазначалось, об‘єкти матеріального світу постійно перебувають у русі і
розвитку. Вони являють собою процеси, які розгортаються по певних етапах. У
них можна виявити деякі якісні етапи, певні стадії, які змінюють одна одну.
Зміна цих стадій має характеризуватися певною повторюваністю. Такі
особливості процесів характеризуються поняттям тривалості. Порівняння
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різних тривалостей є основою для кількісних вимірів, таких як швидкість, ритм,
темп та ін. Абстрагування цих характеристик від самих процесів дає нам
уявлення про таку форму існування матерії, як час. Простір є тривимірним, він
має довжину, ширину і висоту; час — є одновимірним, бо він характеризується
тривалістю. У фізиці ці виміри в певних випадках поєднуються, створюючи
характеристику чотиривимірного простору — часу. В математиці є поняття
помірного простору, в якому багатовимірність має умовний характер і використовується для структурного виразу властивостей об‘єктів, що
розглядаються. Поняття багатовимірності використовується і в суспільних
науках, коли йдеться про оцінку сутності людини, структуру суспільства,
рівень його розвитку тощо.
ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ
Онтологічні питання мають прямий вплив на сенс людського життя.
Людина живе ніби одразу у двох світах — унітарному світі універсальної
підпорядкованості й плюралістичному світі розмаїття можливостей і вибору.
Причому на перших етапах людської історії безперечно домінує унітарний
порядок життя, на вищих її щаблях поступово, але неухильно виявляє себе
плюралістичний світ свободи. Людина живе ніби одразу у двох світах —
унітарному світі універсальної підпорядкованості й плюралістичному світі
розмаїття можливостей і вибору. Причому на перших етапах людської історії
безперечно домінує унітарний порядок життя, на вищих її щаблях поступово,
але неухильно виявляє себе плюралістичний світ свободи.
ВИСНОВКИ
Світоглядний характер філософського знання становить його
специфіку, визначає його фундаментально гуманістичний зміст. Водночас,
далеко не всяка філософія демонструє свою «укоріненість» у відношенні
«людина—світ». Гуманістичний зміст ніколи не полишає філософське
знання, а коли таке все ж трапляється (наприклад, у ході відгалуження від
філософії окремих наук), то знання перестає бути філософським і стає
науковим. Гуманістичний зміст філософії може відступити на другий план,
ніби «ховаючись» у глибинних шарах вихідних принципів тієї або іншої
конкретної філософської позиції, а може й виступити на перший план,
наочно демонструючи свої гуманістичні чесноти.
Отже, коріння онтології — в людині, її дусі, тобто в тій частиш її єства,
яка є «екстериторіальною» щодо жорсткої детермінованості світу
матеріальної необхідності. Адже людина не є просто «одним із елементів»
універсальної сітки реальності (як тварини, рослини, каміння та інші
елементи природи), жорстко «запрограмованих» на певні стереотипи.
Вступаючи (за допомогою свого духу, свідомості) в контакт із світом
можливостей, світом так само об‘єктивним, як і дійсність, але, на відміну від
останнього, множинним (плюральним, а не унітарним), людина «вириває»
себе з дурної нескінченності причинного ряду. Тим самим людина дістає
змогу вибирати між різними можливостями, тобто набуває унікальної
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здатності самій починати причинний ряд (Кант). Інакше кажучи, людина
виявляється істотою не тільки детермінованою, визначуваною, підлеглою і
підневільною (подібно до речей і предметів навколишнього світу), а й
детермінуючою, керуючою, пануючою, свободною.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Контрольні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Буття та сутність – співвідношення понять?
Сутність буття. Буття та поняття «реальність» й «існування».
Матерія та її виді і прояви.
Небуття як предмет філософських розмислів. Хаос та порядок.
Рух, простір, час – перспективи вирішення класичного розуміння.
Свідомість: суб‘єкт-об‘єктне відношення
Основні філософські аспекти осмислення свідомості. Мислення.
Самосвідомість.

Філософський словник до теми: буття, сутність, існування, матерія, рух,
простір і час, монізм, дуалізм, плюралізм, свідомість, самосвідомість, психіка,
відображення, творчість, мова, знання, інформація, цілепокладання, матеріальне
та ідеальне, діалектика, метафізика, категорії діалектики (причина і наслідок,
необхідність і випадковість, сутність і явище, форма і зміст та ін.), якість і
кількість, перехід кількісних змін у якісні, єдність і боротьба протилежностей,
заперечення, заперечення заперечення, суперечність.
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№11. «ГНОСЕОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ»
№12. «ДІАЛЕКТИКА ТА ТЕОРІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ»
(2 години)
ПЛАН
Вступ.
1. Загальні уявлення про теорію пізнання, її предмет і метод. Чуттєве і
раціональне пізнання. Проблема розуміння в пізнанні.
2. Проблема істини та її критеріїв.
3. Принципи і основи побудови теорії діалектики. Проблема
систематизації законів і категорій філософії.
Висновки.
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7. Філософія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. В. Губерський
та ін. ; за ред. Л. В. Губерського]. – Х. : Фоліо, 2013. – 509 с.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ

Мета лекції: розкрити пізнання, людину та культуру як предмети
філософської рефлексії, що існували протягом всієї історії філософської
думки і подати їх як цілісність, базуючись на системному підході до
вивчення культури. Теорія пізнання та діалектика ознайомлюють із
основними теоретичними концепціями, які аналізують пізнавальні
особливості людини, її причини появи, спілкування та функціонування у
суспільстві. Розкрити основні гносеологічні та діалектичні теорії, які
розвивалися
у
процесі
розвитку
світової
філософії.
Завдання лекції: надати систему знань про науку та істину в її динаміці;
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виробити навики методологічного та теоретичного аналізу філософських
проблем пізнання та діалектики.
ВСТУП
Теорія пізнання – один з основних розділів філософії, в якому
вивчаються проблеми природи пізнання і його можливостей, відношення
знання до реальності, досліджуються загальні передумови пізнання,
з`ясовуються закономірності та умови його достовірності й істинності. На
основі пізнання людина активно самовизначається у світі, стає свідомим
суб`єктом історії, не лише задовільняє інтелектуальний інтерес, але й
успішно перетворює природу, удосконалює техніку і технології, підвищує
ефективність управління суспільством, розширює межі своєї свободи,
збагачується духовно. За сучасних умов в індустрії знань високорозвинутих
країн виробляється більше половини національного продукту. Все це
свідчить про важливість філософського вчення про закономірності
пізнавального процесу. Сучасна філософія пізнання проявляє підвищений
інтерес до наукових і позанаукових форм знання, комп`ютерних технологій,
нейрофізіології, процесів гуманізації та гуманітаризації науки.
1. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ТЕОРІЮ ПІЗНАННЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ І
МЕТОД. ЧУТТЄВЕ І РАЦІОНАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ. ПРОБЛЕМА
РОЗУМІННЯ В ПІЗНАННІ.
Людина здатна суб‘єктивно засвоювати, усвідомлювати буття. Знання
— це відображення в свідомості людини реального світу, його
закономірностей. Іноді даний термін тлумачиться лише як результат
суб‘єктивного засвоєння світу, іноді він містить у собі і сам результат, і шлях
його досягнення. В найбільш загальному вигляді пізнання розглядається як
взаємодія суб‘єкту (того, хто пізнає) і об‘єкту (того, що пізнається). Пізнання
є процесом отримання і розвитку знання, його постійне поглиблення,
поширення і удосконалення. Воно здійснюється у різних формах: буденний
досвід людей; гра; міфологія; релігія; філософія; наука; мистецтво.
Одним з аспектів проблеми пізнання є з‘ясування специфіки таких
вчень як агностицизм і скептицизм.
Представники агностицизму повністю або частково заперечують
принципову можливість достовірного пізнання світу. Прихильники
скептицизму, не заперечуючи такої можливості сумніваються в отриманні
достовірного знання. Підвалинами для таких поглядів є: невичерпність
зовнішнього світу і самого пізнання, їхні зміни, обмеженість органів чуття
людини та ін.
Теорія пізнання (гносеологія, епістемологія) — це розділ філософії,
який досліджує процес пізнання в його цілісності, тобто загальні механізми і
закономірності людської пізнавальної діяльності. Звичайно, гносеологія
акцентує увагу на вивченні однієї форми пізнання — науковому пізнанні.
Предметом гносеології як філософської дисципліни стають: процес
досягнення істинного знання; способи доведення істини; структура, форми і
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методи пізнавальної діяльності. Гносеології притаманний методологічний
плюралізм, відсутність обмежень на використання будь-яких методів і
прийомів пізнання, прагнення використовувати ті з них, які виявляються
найбільш ефективними в даній пізнавальній ситуації. До них відносяться:
філософські методи (діалектичний, герменевтичний, феноменологічний та
ін.); загальнонаукові методи (структурно-функціональний, системний,
імовірнісний та ін.); загальнологічні прийоми (аналіз і синтез, індукція та
дедукція, моделювання та ін.) тощо.
В процесі пізнання фактично використовуються усі здібності людини.
Найважливіші серед них: почуття (―живе споглядання‖) і розум (мислення,
раціональне). Безпосередній, первинний зв‘язок людини з оточуючим світом
здійснюється за допомогою почуттів. Чуттєве пізнання реалізується у трьох
основних взаємопов‘язаних формах: відчуття, сприйняття, уявлення.
Відчуття, як найпростіша форма чуттєвого досвіду, відображає в свідомості
окремі сторони і властивості предметів, внутрішні стани організму. Відчуття
є компонентами більш складного чуттєвого образу — сприйняття.
Сприйняття — це цілісний образ предмету, синтез окремих відчуттів.
Оперування сприйняттями здійснюється в рамках уявлень. Уявлення — це
узагальнений чуттєвий образ предмету, який впливав на органи чуття в
минулому, але не сприймається в даний момент. Розрізнюють уявлення
пам‘яті, уяви та ін. Пізнавальна роль чуттєвих даних вагома, але їх
неприпустимо абсолютизувати, як це робив сенсуалізм (Ф. Бекон, Дж. Локк
та ін.). На відміну від чуттєвого, раціональне пізнання пов‘язано зі світом
опосередкованого, тобто використовує посередників, якими є слова, жести,
знаряддя та ін. Формами раціонального пізнання є поняття, судження,
умовиводи. Поняття виражає загальні ознаки і зв‘язки предметів,
абстрагуючись від решти їхніх властивостей. Будь-яке поняття є результатом
узагальнення і абстрагування , який зафіксований у дефініціях. Судження —
це форма мислення, яка виражає зв‘язок понять у вигляді речення, яке
характеризує предмети, тобто щось стверджує або заперечує про них.
Умовивід оперує судженнями і поняттями, переходить від одних з них до
інших,
демонструючи
цим
протікання
мислительного
процесу.
Пріоритетність ролі розуму, мислення і одночасно приниження значущості
чуттєвого пізнання декларував раціоналізм (Р.Декарт, Г.Лейбніц та ін.).
Почуття і мислення знаходяться в тісній єдності один з одним. З одного боку,
чуттєві дані завжди подані в людському пізнанні лише в тих або інших
раціональних формах, а з іншого — наше мислення користується мовою —
системою чуттєво сприймаємих знаків.
Важливим засобом осягнення дійсності є феномен ―розуміння‖. Для
герменевтики — впливового напрямку сучасної західної філософії —
проблема розуміння і його співвідношення з пізнанням є ключовою.
Герменевтика стверджує, що пізнання істини можливе лише в процесі
діалогу по-різному мислячих людей. Але будь-який діалог вимогає розуміння
і взаєморозуміння. Саме розуміння характеризується як процес пошуку
смислу (предметного змісту), укладеного автором в той або інший текст.
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Розуміння є ―реальний рух в смислах‖ (Г.Гадамер), бо зрозуміти можна
тільки те, що має смисл. Його необхідною умовою є діалог особистостей,
текстів, культур, а способом здійснення — мова.
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Пізнання, в тмоу числі і наукове (як основа наукових пошуків) — це
такий рівень функціонування свідомості, в результаті якого одержується нове
знання не тільки для окремого суб‘єкта, а й для суспільства в цілому. Нові
знання є результатом професійної діяльності вчених. Наукові знання
розвиваються з форм донаукового, повсякденного знання, спираються на
індивідуальний і загальнолюдський досвід, на суспільну практику.
2. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ ТА ЇЇ КРИТЕРІЇВ.
Безпосередньою метою пізнання є істина. Історія філософії являє різні
розуміння і відповідно різні визначення істини. Істина — це знання,
відповідне дійсності, яке співпадає з нею (класична концепція істини або
теорія кореспонденції, відповідності). Істина — логічна несуперечливість
знання, узгодженість частин знання, які складають істину, між собою (теорія
когеренції, узгодженості). Істина виражається зведенням теоретичних знань
до емпіричних фактів (позитивізм). Істина — це плід прийнятої згоди вчених
між собою (конвенціоналізм). Істина — корисність знання в досягненні
поставленої людиною мети (прагматизм).
Певне поєднання рис кореспонденції, когеренції і прагматизму
демонструє класичне матеріалістське розуміння істини. Її основні ознаки
такі:

об‘єктивність. Зміст істини обумовлений властивостями
вивчаємого об‘єкту, рівнем практики і не залежить від волі і свідомості
суб‘єкту пізнання;

процесуальність. Істина досягається не відразу, а поступово.
Тому запроваджують поняття абсолютного і відносного в істині (―абсолютна
істина‖ і ―відносна істина‖). Відносна істина виражає мінливість знання, його
поглиблення, уточнення, яке кінцевою метою має досягнення абсолютного
знання. Абсолютна істина розуміється двояко: як елемент знання, який не
може бути спростований в майбутньому (так звані ―одвічні істини‖ — факти)
і як гносеологічний ідеал, тобто повне вичерпне знання дійсності, до якого
прагне пізнання;

конкретність. Будь-яке істинне знання завжди визначається і в
своєму змісті, і в своєму використанні умовами місця, часу та іншими
специфічними обставинами, які пізнання повинно враховувати.
Слід підкреслити що об‘єктивна, абсолютна, конкретна і відносна
істини — це не різні види істини, а характерні особливості одного і того ж
істинного знання.
На усіх етапах розвитку істина нерозривно пов‘язана зі своєю
протилежністю — заблудженням. Можна сказати, що вона є процесом і тому,
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що не відразу, а поступово долає заблудження. Заблудження — знання, яке
не відповідає своєму предмету, його викривлене відображення. Заблудження
слід відрізняти від брехні, дезінформації — навмисного викривлення істини в
корисних цілях. Питання про істину і заблудження вимагає розгляду
проблеми критерію істини: яким чином можна відмежувати, відрізнити
істину від заблудження. Критерії істини поділяються на емпіричні (досвід,
практика) і позаемпіричні (перш за все логічні, теоретичні, а також такі, як
простота, краса, внутрішня досконалість знання).
Практика як основа і рушійна сила пізнання
Пізнання має суспільний характер, який зумовлюється працею і мовою.
Пізнання відображає реальну дійсність не прямо, а опосередковано — через
матеріально-практичну діяльність. Практика породжує потребу в нових
матеріалах, джерелах енергії і т. п., і це стимулює розвиток пізнання. Отже,
історичний розвиток практики є рушійною силою пізнання. Та частина
філософії, яка займається пізнанням, називається гносеологією. Як відомо,
питання про можливість пізнання світу є зворотною стороною основного
питання філософії — про відношення мислення до буття, свідомості до
матерії, до природи. Наукова філософія вважає, що світ можна пізнати таким,
яким він є, що в реальній дійсності немає нічого такого, чого не міг би рано
чи пізно збагнути розум людини. Напрям у філософії, що заперечує або
піддає сумніву можливість пізнання природи, суспільства, називається
агностицизмом (грец. а — не, gnosis — знання). Таке твердження агностиків
обґрунтовується головним чином посиланням на наявну різницю між тим,
яким наш світ здається і яким він є насправді.
Пізнання як процес являє собою діалектичну єдність суб‘єктивного і
об‘єктивного. Суб‘єктом пізнання є не свідомість сама по собі, а матеріальна
істота, яка має свідомість — суспільна людина.
Об’єктом пізнання є фрагменти об‘єктивної реальності, які потрапили
в коло практичної і пізнавальної діяльності людини. З розвитком суспільства
об‘єктом пізнання стає й саме пізнання, мислення людини. Процес пізнання
має суспільно-історичний характер. Усі людські пізнавальні здібності, і
насамперед мислення, не дані людині від природи, вони сформувалися на
основі праці, суспільного виробництва. Окрема людина навчається мислити
разом із засвоєнням мови й набутих людством знань.
Пізнання як процес відображення реальної дійсності, його основні
види
Пізнання відображає дійсність у формі образів. Образ — є форма і
продукт суб‘єктивного, ідеального відображення об‘єктивної реальності у
свідомості людини. Образи за своїм змістом відповідають предметам,
явищам, які вони відображають. Основними формами відображення є живе
споглядання та його форми — відчуття, сприйняття, уявлення, які дають
конкретно-наочне знання про зовнішній бік речей, і мислення (поняття,
судження, умовивід тощо), що полягає в абстрагуванні, узагальненні чуттєво
даного матеріалу і оперуванні абстракціями.
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Чуттєве відображення базується на безпосередній взаємодії суб‘єкта і
об‘єкта, має конкретно-образну чуттєву форму виразу, дає знання явищ. На
відміну від чуттєвого відображення, яке дає знання одиничного, абстрактне
мислення дає знання загального, відображає дійсність у формі абстракції.
Виділяючи загальне в предметах і явищах, мислення переходить від знання
явища до знання сутності речей. Тим самим воно дає змогу піднятися до
пізнання всезагального, а тому відображає дійсність глибше, повніше. В
історії філософії були філософи, які надавали перевагу живому спогляданню
(сенсуалісти, емпірики), і такі, що визнавали провідну роль за абстрактним
мисленням (раціоналісти). Насправді ж ці дві форми пізнання становлять
єдине ціле, вони діалектично взаємопов‘язані, доповнюють одна одну.
У результаті активності суб‘єкта, його творчої уяви, фантазії, інтуїції
відбуваються якісні переходи від чуттєвих форм відображення до логічних,
від емпіричного рівня до теоретичного, від знання явища до знання сутності.
Інтуїція (лат. intuitio — уважно дивлюсь) — спосіб пізнання через
безпосереднє чуттєве споглядання чи умовивід на відміну від
опосередкованого послідовного логічного мислення. Відмінність між
логічним та інтуїтивним відкриттям полягає в тому, що перше відкриває
елементи вже відомого людині буття, друге — нові сфери буття, створюючи
фундамент для логічних відкриттів. Кінцевою метою пізнання є досягнення
істини.
Істина є правильне відображення суб’єктом об’єктивної дійсності,
підтверджене практикою. Протилежним їй поняттям є хибна думка. Хибна
думка — це зміст свідомості, який не відповідає реальності, але
сприймається як істинне (цю думку треба спростовувати). Основна проблема
теорії істини — як можна встановити відповідність одержаних знань
реальним об‘єктам, які постійно розвиваються. Для вирішення цієї проблеми
необхідно розглянути основні характеристики істини: об‘єктивність, абсолютність, відносність, конкретність і перевірка практикою. Кожна істина,
оскільки вона досягається суб‘єктом, є суб’єктивною за формою і
об’єктивною за своїм змістом. Абсолютизація моменту суб‘єктивного в
наших знаннях веде до суб‘єктивізму, агностицизму. На противагу цим
хибним поглядам наукова філософія виробила поняття об‘єктивної істини.
Об’єктивна істина — це такий зміст знань, який не залежить ні від
окремої людини, ні від людства в цілому. Об‘єктивність істини ніяк не
означає її незалежність від інтересів і потреб людини. Навпаки, істина
завжди була і залишиться однією з найважливіших гуманістичних цінностей
людини.
Визнання об‘єктивної істини зумовлює необхідність визнання в тій чи
іншій формі абсолютної істини. Абсолютна істина означає повне, вичерпне
знання про щось. У принципі таке знання можливе. Але оскільки розвивається не
тільки пізнання, а й його об‘єкт — навколишній світ, то людство може тільки
наближатися до нього. До абсолютних істин можна віднести достовірно
встановлені факти, дати подій, народження й смерті тощо, але такі істини не
становлять пізнавальної цінності, їх просто називають вічними істинами.
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Абсолютна істина — в широкому розумінні — це всеосяжна істина про
реальність у цілому, або реальність окремих її фрагментів. Важливо визнати, що
абсолютна істина існує як момент пізнання. Абсолютна істина складається із
суми відносних істин. Відносна істина вказує на обмеженість правильного
знання про щось. Наприклад, тіла складаються із атомів, вода кипить при
температурі 100° тощо. У кожній відносній істині є зерно, елемент абсолютної.
Абсолютизація моменту абсолютного в наших знаннях веде до догматизму,
«омертвіння» знань, а абсолютизація відносного — до релятивізму (лат. —
відносний), тобто до агностицизму, фактичної відмови від пізнання.
З аналізу діалектики абсолютної і відносної істини виводиться і
наступна її фундаментальна характеристика — конкретність.
Конкретність істини — це така її ознака, за якою істинність того чи
іншого твердження залежить від умов, місця та часу, а також тільки в певній
визначеній теоретичній системі, системі відліку тощо. Абстрактна
постановка питання про істинність того чи іншого твердження призводить до
невизначеного рішення. Так, на запитання взагалі: «Корисний чи шкідливий
дощ?» — отримаємо відповідь — «і корисний, і шкідливий». Отже,
абстрактної істини немає, істина завжди конкретна.
Практика, як критерій істини, її абсолютний і відносний характер
Яким же чином ми можемо переконатися, чи правильні наші знання, чи
помилкові? У кінцевому підсумку це досягається за допомогою практики.
Практика різноманітна — від повсякденного життєвого досвіду до складних
наукових експериментів. Вона є основою пізнання, його рушійною силою,
об’єктивним критерієм істини. Якщо предмет під час його використання
проявляє себе так, як передбачалося, то це означає, що наші уявлення про
нього правильні. Практика історично розвивається. Тому практика виступає і
як абсолютний і як відносний критерій. Про цю та інші проблеми пізнання
студенти більш докладно можуть дізнатися з рекомендованих підручників.
Крім указаного критерію, є багато інших критеріїв істини: логічний,
прагматичний, естетичний, утилітарний, етичний, конвенціальний,
екзистенціальний, інтуїтивний та ін.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ
Сенсом теорії істини є виділення в ній трьох основних вимірів:
категорій, концепцій та критеріїв. Лише їх загальне поєднання надає
уявлення про комплексність істини як основи наукового пізнання та сенсу
існування людини. На сьогодні варто приділяти особливу увагу некласичним
критеріям істинності знання. Для фахівців у галузу юриспруденції особливо
важливим є критерій конвенційності, якій виступає основою співіснування в
людському суспільстві.
3. ПРИНЦИПИ І ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТЕОРІЇ ДІАЛЕКТИКИ.
ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНІВ І КАТЕГОРІЙ
ФІЛОСОФІЇ.
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Існують два основні способи систематизації філософського знання:
класичний і некласичний. Класичні системи філософії (наприклад, античні
філософські системи або системи німецької класичної філософії) є цілісні,
замкнені, довершені, а некласичні системи не претендують на цілісність,
завершеність, замкненість.
Світоглядний характер філософського знання становить головну його
специфіку, визначає його фундаментально гуманістичний зміст. Міра
«гуманістичної насиченості» тієї чи іншої філософської позиції залежить
головним чином від способу філософствування: діалектичного або
догматичного. Перший підхід постає в прагненні до мудрості, націленості на
постійний пошук, на різноманітні варіанти відповіді, на «вічні проблеми».
Другий підхід тлумачить філософію як науку про суще і тому вбачає головне
її завдання в досягненні істини. Першому «софістичному» підходу
відповідають слова Сократа: «Я знаю, що я нічого не знаю», а другому
епістемному підходу відповідають слова Аристотеля: «Платон мені друг, але
істина — дорожча».
Для побудови системи філософії користуються такими принципами:
монізму, дуалізму і плюралізму.
Принцип монізму (єдиного начала) в побудові філософських систем може
спиратися на ідею первинності матерії і вторинності свідомості. В цьому
випадку ми маємо справу з матеріалістичним монізмом. Принцип монізму в
побудові філософських систем може спиратися на первинність ідеального і
розглядати матеріальний світ як вторинний, похідний. Це — ідеалістичний
монізм (наприклад, філософська система Г. Гегеля). Філософські системи, які
заперечують єдине начало у світі і будують концепцію світу на базі двох або
багатьох начал, в історії філософської думки дістали відповідно назву дуалізму
(Р. Декарт) і плюралізму (Г. Лейбніц).
Філософія як наука постійно потребує розв‘язання проблеми
систематизації своїх категорій і законів. В епоху античності перший
системний перелік категорій склав Арістотель. Він виділив десять категорій:
сутність, кількість, якість, відношення, місце, час, положення, стан, дія,
страждання. Проте це був лише перелік (каталог) категорій, механічна
сукупність, у якій категорії не підпорядковувались ніякому висхідному
переконанню або закону. Вони не були пов‘язані ні одна з одною, ні із
загальнофілософськими настановами. Ключові для Арістотеля категорії —
«матерія», «форма», «причина», «ціль» не увійшли до цього списку. Таке
ставлення до категорій було зумовлене історично першою логікою, яку він
саме і створив. Це була формальна логіка. Вона сприймає схожість і
відмінність предметів за їхньою зовнішньою, формально-кількісною ознакою
і байдужа до якісно-зовнішніх їхніх особливостей.
У філософії Нового часу ґрунтовну систему категорій розробив І. Кант.
Їхній склад такий: кількість (єдність, множина, цілісність), якість (реальність,
заперечення, обмеження), відношення (субстанція, причина, взаємодія),
модальність (можливість, дійсність, необхідність). Вона повніша від
арістотелівської і структурно організована за тріадичним законом: кожна
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третя категорія є результатом взаємодії (синтезу) перших двох. Але вона має
серйозні недоліки: по-перше, вона є статичною, по-друге, виключає джерело
виникнення і розвитку знання, зокрема джерело розвитку самих категорій, і
по-третє, категорії Канта — це апріорні поняття людського розсудку, тобто
дослідні здатності свідомості, які існують до початку будь-якого пізнання.
Категорії кантівської філософії лише підібрані і формально упорядковані, але
не виведені з якоїсь спільної основи. Таке розуміння категорій диктувалося
новим розумінням мислення, новою логікою, яку Кант назвав
трансцендентальною.
Іншу, динамічну систему категорій навів Гегель. Він уперше ввів у
розуміння категорій ідею становлення. Категорії в такому розумінні вже не
каталог, не таблиця, яка спочиває, а живе ціле, яке розвивається. Вони
пов‘язані єдністю походження і розвитку: кожна з категорій випливає з
усього попереднього руху як його необхідний результат. Гегель виявив
логічну основу, рушійну причину у розвитку категорій. Цей розвиток
здійснюється силою внутрішніх суперечностей, які приховані у природі
самого поняття, так що мислення в цілому постає як постійне виникнення і
вирішення суперечностей. Розуміння категорій у Гегеля є містифікованим:
категорії являють собою не засіб і знаряддя людського пізнання, а
насамперед сходини абсолютного духу. Таке тлумачення категорій
диктувалося новим способом розуміння, а також створеною Гегелем
діалектико-ідеалістичною логікою, логікою мислення, яка розвивається із
самого себе.
Діалектико-матеріалістична філософія розуміє мислення як одну з
людських здібностей. Відповідно у ній змінюється зміст і призначення
філософських категорій; вони визначаються як загальні нормативи пізнавальносвітоглядного ставлення людини до дійсності, в тому числі свого власного
буття. За своїм джерелом категорії — це відображення суспільно розвиненого
людиною реального предметного світу. Оскільки категорії є відображенням
об‘єктивного в суб‘єктивному, то вони мають відношення і до об‘єкта, і до
суб‘єкта, тобто є об‘єктивними за змістом і суб‘єктивними за формою. Їхня
суб‘єктивність означає, що вони є ідеальними формоутвореннями свідомості,
притаманні тільки людині і мають смисл й практичну виправданість лише у
колі людського існування. Проте суб‘єктивність категорій не означає їхню
довільність, випадковість. Як форми свідомості категорії універсальні і
необхідні, отже, обов‘язкові і примусові для мислення кожного окремого
індивіда. Загальність і необхідність їх коріняться у соціокультурній генезі, а
об‘єктивність їх ґрунтується на колективному людському досвіді.
Але завершеної і загальновизнаної системи категорій не існує, хоча
висхідні точки побудови такої системи є. Це, насамперед, принцип
відображення, який утверджує досвідне походження філософських понять;
принцип єдності діалектики, логіки і теорії пізнання, згідно з яким категорії
діалектики є водночас і універсальними формами буття, і універсальними
формами пізнання; принцип відповідності історичного і логічного, який
вимагає розглядати логічну послідовність категорій відповідно до їх
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історичного виникнення і розвитку. Немає досі загальноприйнятої
класифікації категорій, хоча основа для такої класифікації є — це
фундаментальні принципи діалектики, зокрема принцип універсального
зв’язку і розвитку. Категорії, що відображають усталений план буття і
свідомості, умовно можна назвати зв’язками структури, і, навпаки, категорії,
що відображають мінливий план буття і свідомості, — зв’язками
детермінації.
Що стосується законів, то вони відображають сутність розвитку і
послідовно відповідають на такі суттєві питання:
Який механізм розвитку?
Яка причина розвитку?
У якому напрямі відбувається розвиток?
Загальновизнаними є такі закони:
закон єдності і боротьби протилежностей;
закон взаємного переходу кількісних і якісних змін;
закон заперечення заперечення.
Закони розвитку буття
Поняття діалектики в історії філософії використовувалось у різних
значеннях. Сократ розглядав діалектику як мистецтво виявлення істини
шляхом зіткнення протилежних думок, спосіб ведення бесіди (звідси і назва
— від грец. діалего — веду бесіду, полеміку). За Гегелем, діалектика— це
своєрідний і єдино правильний метод пізнання.
Виникла діалектика в Давньогрецькій культурі і з самого початку
набула високого інтелектуального статусу, бо мистецтво полеміки, доказу,
переконання вимагає від співрозмовників великої майстерності, підготовки.
Античні діалектики (Зенон, Геракліт) вважали, що світ безперервно
рухається, змінюється, але вони не розуміли розвиток як виникнення нового.
У філософів різних часів і епох — від античних до класиків німецької
філософії — було дуже багато тлумачень діалектики. Але діалектика в її
концептуальній формі виникла в культурі пізніше. У вигляді стрункої
теоретичної системи вона вперше була представлена у вченні Гегеля, хоча і
в об‘єктивно-ідеалістичній формі.
Саме як система діалектика являє собою єдність принципів, законів і
категорій. Крім цього, слід розрізняти два види діалектики — об’єктивну, яка
існує і діє в самих речах, і суб’єктивну, яка існує в людському мисленні, як
відображення об‘єктивної діалектики. Тому діалектика як теорія виконує дві
основні функції — світоглядну та методологічну, тобто вчить, як ми повинні
підходити до пізнання світу: розглядати все з погляду руху, зміни, стрибків
— на відміну від метафізики, яка розглядає все сталим, незмінним.
Принципи діалектики — вихідні, об‘єктивні за змістом ідеї, які
відображають найзагальніші закономірності предмета теорії і водночас
виконують методологічну функцію в її побудові.
До основних принципів діалектики належать:

розвитку;

об‘єктивності;
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детермінації;
тотожності об‘єктивної і суб‘єктивної діалектики;
взаємозв‘язку.
Філософія вивчає універсальні зв’язки. Вони становлять предмет
діалектики, а формою їх пізнання, фіксації виступають категорії діалектики.
В категоріях фіксуються знання, риси, відношення, які властиві всьому
буттю. Категорії діалектики формуються на відповідних етапах історичного
розвитку суспільства. В категоріях діалектики тісно пов‘язане об‘єктивне
знання про відповідну форму зв‘язку явищ з формою думки, завдяки якій
осягається і обмірковується цей зв‘язок.
Серед різноманітних зв‘язків реального світу філософське пізнання
виділило різні типи їх існування.
І. Універсальні зв’язки буття, які фіксують категорії діалектики:
1. Одиничне, загальне та особливе.
2. Явище і сутність.
3. Діалектичні закономірності як форма зв‘язку.
Одиничне — це окремий предмет, річ, явище, подія, факт, які
характеризуються відповідними просторовими і часовими межами, певною
визначеністю. Одиничне — це ім‘я предмета. Воно за своїм змістом, проявом
багатше від загального.
Загальне — це об‘єктивно існуюча тотожність між предметами, речами,
явищами. Його не можна побачити, відчути, торкнутися руками. Воно існує
лише через одичне як його момент. Загальне є частинкою, елементом,
стороною окремого, оскільки воно відображає останнє не повністю, не
цілком, а частково, в тому, що є тотожним у предметах. Загальне за своїм
змістом бідніше, ніж одиничне. Водночас воно глибше розкриває зміст,
сутність речей.
Особливе є проміжною категорією між одиничним і загальним. Воно
відображає момент суперечливої єдності одиничного і загального. Особливе
є загальним відносно одиничного і одиничним відносно загального.
Наприклад, якщо взяти ланцюжок понять «Іван — студент — людина», то в
ньому «Іван» є одиничним, «студент» — особливим, «людина» — загальним.
Відносно «Івана» загальним є «студент», а відносно «людини»
«студент» є одиничним.
Явище — це все те, що чуттєво сприймається. З точки зору гносеології,
явище свідчить про щось інше (наприклад, таке явище, як інфляція, є
ознакою кризи всього економічного життя суспільства). Через явище
пізнається сутність речей.
Сутність — це те, що є сукупністю суттєвих характеристик речі,
субстанціональною, закономірною основою сущого. Сутність пізнається у
явищах, а всяке явище є сутнісним. Шлях пізнання істини — це рух від
явища до сутності, від сутності першого порядку до сутності другого порядку
і т.д.
Співвідносні категорії пов‘язані одна з одною. Зв‘язки між ними
об‘єктивні, суттєві, внутрішні, загальні і повторювані. Тобто, якщо мова йде
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про форму, то вона неминуче передбачає і зміст, якщо ми маємо наслідок, то
повинна бути і його причина, якщо ми з‘ясували суть, то лише через аналіз
явищ і т.д. Таким чином, співвідносні категорії діалектики дають уявлення
про закономірні необхідні зв‘язки між ними як результат відображення
дійсності.
II. Структурні зв’язки буття:
1. Частина і ціле, принцип цілісності.
2. Форма і зміст.
3. Система, елемент, структура. Принцип системності.
Частина — це те, що в сукупності з іншими складовими створює ціле.
Ціле є те, що з‘єднує окремі частини. Але ціле є щось інше, ніж проста
сума складових частин. Воно пов‘язане з принципом цілісності, що об‘єднує
різні типи зв‘язків: будови, структури, функціонування, розвитку. Поняття
«частина — ціле» займають важливе місце в так званому системному підході
дослідження різних об‘єктів.
Систему визначають як упорядковану множину взаємозв‘язаних
елементів з певною структурою і організацією.
Елемент — це компонента (одиниця аналізу складних предметів, явищ
і процесів), яку не можна поділити на більш елементарні частини.
Структура — це відносно сталий засіб зв‘язку елементів того чи
іншого складного цілого. Вона відображає упорядкованість внутрішніх і
зовнішніх зв‘язків об‘єктів пізнання. Структурні зв‘язки пронизують усі
процеси, які відбуваються у системних об‘єктах. Системно-структурний
підхід дослідження об‘єктів різної природи включає певні вимоги:
реактивності, адаптивності, самоорганізації, ієрархічності та інші.
Зміст — це сукупність різних елементів та системи взаємодій між ними,
що визначають тип, характер явища, предмета, процесу.
Форма — це засіб існування того або іншого змісту. Форма організує
зміст, фіксує ту чи іншу ступінь його розвитку, нормалізує його стан. Форма
більш консервативна і стала, ніж зміст, вона невід‘ємна від змісту предмета і
відносно самостійна від нього. Існує багато наук, що вивчають форму: це
геоморфологія, морфологія рослин і тварин, структурна лінгвістика та інші.
Кожна наука успішно використовує метод формалізації.
III. Зв’язки детермінації:
1. Причинні зв‘язки.
2. Необхідність і випадковість.
3. Можливість і дійсність.
4. Концепція детермінізму та її протилежність — індетермінізм.
Причина — це те, що викликає наслідок. Вона ніколи не виступає в
чистому вигляді: її завжди породжують умови і привід.
Умови не рівнозначні причині, оскільки безпосередньо не викликають
наслідок. Але поза певними умовами причина не діє, а якщо і діє, то
безрезультатно або не повною мірою. Умови — це сукупність факторів, які
супроводжують або сприяють причині.
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Не слід також ототожнювати причину і привід. Він пов‘язаний як з
причиною, так і з умовами, але не зводиться до них. Привід можна визначити
як поверховий вираз причини, він не породжує наслідок, а тільки служить
для нього зовнішнім поштовхом.
Причинна залежність має досить відносний характер. Хоча причина і
наслідок — необоротні поняття, і наслідок ніколи не запобігатиме причині,
все ж взаємовідношення їх досить гнучкі і багатозначні. Причина і наслідок
не існують безвідносно одне від одного і щодо оточуючих їх явищ, і кожне з
них в універсальному світовому зв‘язку може бути водночас і причиною, і
наслідком.
Причинний зв‘язок буття і пізнання доповнюється категоріями
необхідності і випадковості. Необхідність — поняття для визначення
внутрішнього стійкого зв‘язку об‘єктів, зумовленого всім попереднім ходом
розвитку їх і всією сукупністю наявних умов їхнього існування. Необхідним
є те, що за певних обставин обов‘язково є або повинно бути.
Випадковість — поняття, яке визначає проблематичність або
необов‘язковість виникнення або існування подій. Випадковим є те, що за
певних умов може бути, а може і не бути. Діалектика необхідності і
випадковості передбачає два суттєвих моменти: по-перше, випадковість
виступає формою виявлення необхідності, по-друге, випадковість виступає
як її доповнення.
Можливість відображає об‘єктивно існуючий і внутрішньо
зумовлений стан предмета у його незавершеному, потенційному розвитку.
Реальна можливість та, для реалізації якої склалися всі необхідні умови.
Формальна (абстрактна) можливість має малу ймовірність здійснення, а
ймовірність здійснення неможливості дорівнює нулю.
Дійсність характеризує реалізоване, завершене, актуалізоване буття
предмета. Вона є здійсненою можливістю.
До основних діалектичних законів належать:
1.
закон взаємного переходу кількісних і якісних змін;
2.
закон єдності і боротьби протилежностей;
3.
закон заперечення заперечення.
Розглянемо кожний закон окремо. Вивчення закону взаємного переходу
кількісних і якісних змін необхідно починати з визначення таких понять, як
якість, кількість, міра.
Якість — це внутрішня визначеність предметів і явищ. Якість взагалі є
тотожна з буттям визначеність. Щось, завдяки своїй якості, є тим, чим воно є і,
втрачаючи свою якість, воно перестає бути тим, чим воно є (Гегель). Якість
виявляє себе через властивість.
Кількість — це зовнішня визначеність предмета, яка вже не є
тотожною з буттям. Чистим кількісним виразом є число, яке практично не
пов‘язане з якістю. Незважаючи на це, кількість і якість між собою
взаємопов‘язані, гармонійно поєднані. Єдність кількості і якості виражається
в категорії міри. Міра показує межу, в якій предмети залишаються якісно
визначеними.
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Перехід від одного якісного стану до іншого відбувається завдяки
певним кількісним змінам. До певної міри кількісні зміни не ведуть до
виникнення нової якості. Кількісні міри припиняються, коли міра вичерпує
себе і виникає нова якість.
Перехід від кількісних змін до нових якісних відбувається завдяки
стрибкам. Стрибки розрізняють за:

характером;

змістом;

формою їхнього прояву та ін.
Характер стрибка зумовлюється специфікою розвитку предмета. За
масштабом стрибки можуть бути довгими і короткими, охоплювати цілі
епохи і незначні історичні періоди. За змістом — це перехід одного якісного
стану предмета до іншого. За формою прояву стрибки можуть бути
швидкими (типу вибуху) та повільними. Основний зміст цього закону полягає
в тому, що перехід від однієї якості предмета до іншої здійснюється не
стихійно, а закономірно в межах своєї міри. Визначивши таку міру, можна
передбачити характер стрибка, його тип і відповідно зреагувати на нього.
Закон єдності і боротьби протилежностей є одним з основних законів
діалектики, який визначає внутрішнє джерело руху і розвитку в природі,
суспільстві та пізнанні.
Причини руху і розвитку криються у внутрішніх суперечностях,
притаманних процесам і явищам об‘єктивної дійсності — боротьбі
протилежностей. Кожний предмет, явище, процес є суперечливою єдністю
протилежностей, які взаємно переходять одна в одну, перебувають у стані
єдності й боротьби. Єдність, збіг протилежностей означає, що вони
взаємопороджують і взаємозумовлюють одна одну, одна без одної не існують.
Боротьба протилежностей означає, що протилежності не лише
взаємозумовлюють, а й взаємовиключають одна одну, і, взаємодіючи,
стикуються між собою, вступають у взаємоборотьбу, яка може набирати різних
форм. Боротьба протилежностей веде зрештою до розв‘язання суперечності, яка
є переходом до нового якісного стану. Нові явища, що виникають, набувають
нових притаманних їм суперечностей, які і є рушійною силою їхнього розвитку.
Боротьба протилежностей приводить до розвитку, під яким ми розуміємо зміни,
пов‘язані з оновленням системи, її внутрішніми структурними і
функціональними змінами, перетворення їх в дещо інше, нове, в напрямі
ускладнення.
Для розвитку характерна інтегративність (нагромадження нових ознак
на основі синтезу старих). Саме розвиток є нескінченним і парадоксальним.
Вище присутнє в нижчому у вигляді можливості (в хімізмі є можливість
виникнення живого, в живому — людини). Можливість не є небуття, це
потенційне буття. У світі ніщо не виникає тільки через можливість, усе виникає
через об‘єктивну необхідність. У суспільстві перехід від нижчих форм
існування до вищих називається прогресом. Прогрес має місце там, де
підвищується рівень організації системи, її цілісності, пристосованості до
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середовища, функціональна і структурна ефективність, генетична пластичність
з високим рівнем наступного розвитку.
Закон заперечення заперечення є також одним з основних законів
діалектики, який відображає поступальність, спадкоємність, а також
специфічну діалектичну форму розвитку предметів і явищ об‘єктивної
дійсності.
Теза — така форма думки (судження), в якій щось стверджується.
Антитеза — заперечення тези і перетворення її на свою протилежність.
Синтез, у свою чергу, заперечує антитезу, стає вихідним моментом
наступного руху і об‘єднує в собі риси двох попередніх ступенів,
повторюючи їх на вищому рівні.
Діалектичне заперечення передбачає не тільки зв‘язок, але й перехід
від одного стану до іншого, що розвивається, на вищій основі.
Діалектичне заперечення виступає насамперед як заперечення,
зумовлене суперечливістю самого предмета, як внутрішня неминучість його
якісного перетворення. Все реальне має свої внутрішні суперечності, які
наростають, загострюються і, зрештою, досягають такого стану, коли
розвиток предмета стає неможливим без їхнього розв‘язання. Процес
розвитку відносин протилежностей у рамках певної суперечності має свої
етапи:
1) вихідний стан об‘єкта;
2) роздвоєння єдиного — розгортання протилежностей, перетворення
об‘єкта на свою протилежність (тобто перше заперечення вихідного стану);
3) розв‘язання суперечності, перетворення цієї протилежності на свою
протилежність (друге заперечення роздвоєного стану), що являє собою
нібито повернення до вихідного.
У цьому процесі кожний з етапів виступає запереченням попереднього,
а весь процес — запереченням заперечення.
Діалектичне заперечення означає не просто знищення чи механічне
відкидання старої якості, а тільки її подолання, зняття, яке включає момент
внутрішнього зв‘язку зі старим, утримання та збереження позитивного змісту
старої якості і тим самим становить умову подальшого розвитку, можливості
нового заперечення. Сутністю закону заперечення заперечення є відображення
напряму і форми процесу розвитку в цілому, а також напряму і форми розвитку
внутрішніх етапів окремого циклу розвитку явища. Він відбиває спадкоємність
як характерну рису процесу розвитку, бо в кожному новому ступені розвитку
зберігається те позитивне, що було на попередніх стадіях розвитку у вихідному
пункті та в його запереченні. Водночас кожний новий ступінь розвитку являє
собою не просте, механічне поєднання позитивного змісту попередніх стадій
розвитку, а виступає як діалектична єдність, в якій переборюються однобічності
попередніх стадій розвитку і утверджується більш багатий і всебічний зміст,
відбувається перехід у вищу фазу розвитку. Закон заперечення заперечення
відображає вихідний характер розвитку, поступовість руху; розвиток, який ніби
повторює пройдені вже ступені, але повторює їх інакше, на вищій фазі. Ця
форма зумовлена особливостями зв‘язку між етапами в розвитку явища, що
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виступають як стадії руху внутрішніх суперечностей від їхнього зародження до
розв‘язання. Остання стадія, стадія розв‘язання суперечностей, перебуває в
такому зв‘язку з вихідною, що вона є ніби поверненням до неї, поверненням
старого, але повторенням на новій вищій основі.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
В об‘єктивній дійсності закони та категорії діалектики не діють в
чистому вигляді, а описують різноманітність існування світу.
Багатосистемність предметів і явищ вимагає конкретного підходу до аналізу
різних умов, суперечностей, тенденцій.
Висновки
Однією з важливих функцій свідомості є пізнання людиною
навколишнього світу і самої себе. Люди не можуть жити, перетворювати
природу без знань. Пізнання — це таке функціонування свідомості, в
результаті якого виникають нові знання. Воно є невід‘ємним компонентом
матеріально-практичної діяльності, хоч і не позбавлене певної відносної
самостійності. На відміну від практики, яка є матеріальною діяльністю,
пізнання є ідеальна, духовна форма освоєння світу. Практика, як спосіб
задоволення потреб людини, може бути успішною тоді, коли вона
супроводжується творчим пізнанням об‘єктів, їх моделюванням, планом їх
перетворення. Пізнання, як і свідомість в цілому, реально існує за допомогою
мови. Пізнавальний процес відображає не тільки наявні у дійсності (або ті, що
дійсно існували чи будуть дійсно існувати) предмети, процеси і явища, але й усі
їх можливі модифікації.
Основними засадами наукової теорії пізнання є визнання об‘єктивної
реальності світу, відображення його в свідомості людини, практики як
основи пізнання й критерію істини, розуміння пізнання як діалектичного
процесу наближення суб‘єкта до об‘єкта, руху від незнання до знання, від
неповного, неточного знання до знання все повнішого і точнішого.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Контрольні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пізнання та його наукова та соціальна роль.
Чуттєвий рівень пізнання та його ознаки.
Раціональний рівень пізнання. Місце уяви в процесі пізнання.
Питання істини та сутності знання.
Методи пізнання. Філософська критика можливостей пізнання.
Епістемологічні аспекти феномена штучного інтелекту.
Можливості розуміння. Мова як опосередкування мислення та
розуміння.
Структура розуміння. Проблема «життєвих горизонтів» розуміння.

Філософський словник до теми: пізнання, пізнання теорії, суб‘єкт і
об‘єкт пізнання, практика, істина, абсолютна і відносна істина, конкретність
істини, критерії істини, метод, теорія, наука, категорії, закони діалектики,
суперечність, причинність, випадковість, структура, функція.
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ТЕЕМ
МИ
И::
№13. «ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ
КУЛЬТУРИ»
№14. «СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ»
(2 години)
ПЛАН
Вступ.
1. Актуальність філософського вчення про людину. Поняття
філософської антропології.
2. Характеристика основних філософсько-антропологічних проблем.
3. Суспільство як предмет філософського дослідження.
4. Рушійні сили та суб‘єкти історичного процесу.
Висновки.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ
Мета лекції: дати цілісне уявлення про такі культурно-історичні явища
життя людини як суспільство та право. Метою лекції є ознайомлення
студентів з основними поняттями, методами та ідеями сучасної соціальної
філософії та філософії права; дослідження історичної трансформації поняття
суспільства і його основних сфер.
Завдання лекції: розкрити сутність та значення понять суспільство,
людина, індивід, особистість, суспільний процес, прогрес та регрес як
напрямки суспільного розвитку, еволюція та революція як форми
суспільного розвитку; сутність права та правого, правова сфера діяльності
людини; аспектів культурно-історичного процесу; сприяти формуванню
професійного мислення на основі засвоєння студентами змісту базових
творів і розуміння спеціальних термінів та понять; показати можливості
застосування історичного, структурно-функціонального, семіотичного,
біографічного, психоаналітичного та інших методів для дослідження
культури.
ВСТУП
Соціальна філософія та Філософська антропологія ознайомлюють із
основними теоретичними концепціями, які аналізують антропологічні
особливості людини, її причини появи, спілкування та функціонування у
суспільстві. Розкрити основні гносеологічні та антропологічні теорії, які
розвивалися у процесі розвитку світової філософії.
Соціальна філософія – розділ філософського знання, що досліджує
найбільш загальні характеристики суспільного життя, колективної людської
діяльності, а також місце особистості в суспільстві. Суспільства є предметом
багатьох наук, які називають соціальними науками (соціологія, політологія,
демографія, соціальна статистика, економічні дисципліни, соціальна
психологія). Особливість соціальної філософії полягає у тому, що вона
визначає фундаментальні основи і сенс існування суспільного життя, умови
збереження цілісності й упорядкованості суспільства як єдиної системи. Крім
того, в межах соціальної філософії осмислюється методологія наукового
пізнання суспільного життя, узагальнюється досвід суспільних наук.
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Соціальна філософія дає загальне уявлення про суспільство як цілісну
систему, яке далі конкретизується в низці інших аспектів його дослідження
соціально-гуманітарними науками.
В той самий час тема «Філософська антропологія» покликана
прослідкувати формування та розвиток філософсько-антропологічних
поглядів, розкрити їх глибину та багатство, показати своєрідність
антропологічних інтуїцій далеких та близьких культур, виявити внутрішню
смислову близькість конкретних філософських висновків щодо людини.
1. АКТУАЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ.
ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ.
Філософська думка завжди проявляла особливий інтерес до вивчення
проблеми людини і людського. Яка своєрідність людської істоти? Як в ній
пов‘язані природне і соціальне, індивідуальне і родове? На що націлені
думки і дії людини? Чого вона бажає, у що вірить, на що сподівається? До
усвідомлення цих та інших питань людського буття незмінно звертається
кожне покоління людей, прагнучи виробити нові шляхи, цілісний підхід до
осягнення людини. Відомий західний мислитель ХХ ст. Е.Кассірер писав про
три розуміння людини, які не стикуються між собою: релігійне, філософське
і наукове. В релігії людина представлена як деяка недосконала подоба Бога,
яка усвідомлює і переживає свою недосконалість, і тому здатна пробачити
недоліки та гріхи інших людей. Вихідним пунктом філософського осягнення
людини стає пізнаюче ―Я‖, яке завдяки власній автономії, свободі та
розумності, оволодіває світом в свідомості і практиці. Наука характеризує
людину як вершину еволюції живих істот.
Філософія відмічає серйозні вади, притаманні науково-природничому
розумінню людини:
а) як біологічна істота вона значно слабша у порівнянні з багатьма
тваринами і, разом з тим, стала сильнішою за них;
б) немає природжених інстинктів, які забезпечують виживання, однак
володіє здатністю гнучкої адаптації;
в) не народжується завершеною людською істотою, а змушена ставати
нею в процесі культурного розвитку.
Філософія вбачає в ній духовну, розумну, діяльну істоту. Людині
притаманні релігійна віра, ціннісні орієнтації, пам‘ять про минуле і надія на
майбутнє, почуття гумору, переживання своєї смертності. Завдяки розуму
вона здатна контролювати свої інстинкти і потяги. Створюючи науку і
техніку людина не тільки осягає закони дійсності, але й перетворює її.
Багатоманітність, різнорідність, суперечливість людського одночасно
стимулює і утруднює усвідомлення його цілісної визначеності.
Одним з найбільш впливових напрямків сучасної західної філософії є
філософська антропологія. Центром її досліджень стала проблема сутності
людини і структура цієї сутності. Кожна людина періодично стикається з
необхідністю вирішувати життєво важливі для себе завдання. Осмислюючи
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варіанти їхнього вирішення і обираючи один з них, вона таким чином
визначає себе, сенс власного існування. Зорієнтувати її в цьому пошуку може
нароблений світовою філософською думкою спектр теоретичних моделей
людського буття (концепції М. Шелера, М. Бердяєва, А. Гелена, Е Кассірера
та ін.). Будь-яка така модель являє собою своєрідне рішення головних
проблем людського існування, які складають найважливіші питання
філософської антропології:

про природу і сутність людини;

про її походження і положення в світі;

про сенс і цінності людського життя.
Справа в тому, що обираючи певний варіант вирішення своєї
конкретної життєвої задачі, людина одночасно з необхідністю позначає свою
позицію і у ставленні до зазначених філософських питань, хоч далеко не
завжди усвідомлює цю обставину.
Поняття ―природа людини‖ звичайно фіксує зовнішню відмінність
людини як живої істоти від решти живого, від інших живих істот. Природа
людини дуже суперечлива. Людина — цілісна істота, і тому підкоряється
природнім закономірностям. Своєрідність тілесної організації обумовлює її
інстинкти, потяги, пристрасті. Разом з тим, людині притаманні моральність і
свідомість. Вона здатна розрізнювати прояви добра і зла, прекрасного і
потворного, що і визначає скерованість вільного вибору її дій. Людина може
пізнавати і розуміти оточуючу дійсність, себе, інших людей.
Поняття ―сутності людини‖ характеризує її глибинні, специфічні, суто
людські якості, які зовні проявляються в її природі. Історія філософії
демонструє різні уявлення про сутність людини. Религійно-філософьскі
вчення наполягають на визнанні духовної сутності людини, джерелом якої є
Бог. Новий час поклав початок ототожненню людини з розумом (Декарт,
Гегель та ін.). Марксистська філософія обґрунтовує діяльну сутність людини,
підкреслюючи, що саме в діяльності проявляються її духовність і розумність.
В наш час одним з напрямків західної філософії — постмодернізмом —
заперечується реальність особистого ―Я‖ і тому вважається дане поняття
ілюзорним.
Однозначної відповіді на питання про походження людини
(антропогенез) немає. Тому існують різні варіанти його розгляду.
Езотеричні уявлення про походження людини є найбільш давніми (див.
праці О.П.Блаватської, О.І.Реріх та ін.). Езотеризм (таємне знання, яке
довірялось тільки посвяченим) стверджує, що непізнаваємою першоосновою
світу є Безособовий Принцип, Абсолют, непроявлені і проявлені стани якого
циклічно чергуються. Проявлений стан — ―Видох Абсолюту‖, тобто його
зовнішнє самовизначення починається з появи природи і одухотворених, але
нерозумних передлюдських істот. Ці істоти, переходячи з одного плану в
інший (астральний, ефірний), поступово втрачають духовність і нарощують,
разом з розумністю, цілісність, речовинну тілесність. Так продовжується до
тих пір, доки вони не досягають найбільш щільного, нашого фізичного
плану, людської організації. Після цього починається лінія сходження на
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більш високі плани духовності, пов‘язана з втратою щільної матеріальності.
Цикл завершується ―Вдихом Абсолюту‖ — зникненням проявленого
Космосу.
Християнська точка зору дається у Біблії як божественне відкриття.
Людина є створінням (креацією) Бога із земного матеріалу. Вона —
недосконалий образ і подоба Бога, бо впала у гріх. Лише самовіддана любов і
жертовність допоможуть людині здобути справжню віру і досконалість.
Натуралістична позиція репрезентована теорією еволюції Ч.Дарвіна,
згідно з якою людина є безпосереднім нащадком однієї з гілок вищих
приматів. Однак до цього часу неясно як і коли виникла людина, чому
певний вид приматів еволюціонував таким образом. Теорію еволюції в
певному сенсі доповнює трудова теорія походження людини
(антропосоціогенез), яка стверджує, що праця, свідомість і мова з‘явилися
практично одночасово і стали визначальними чинниками виникнення
людини. Відкритим залишається питання про походження самих цих
чинників.
Соціокультурна версія антропогенезу розроблялася Е.Кассірером.
Смисл антропогенезу, за Кассірером, визначається формуванням людини як
символічної тварини. Спочатку, наслідуючи тварин, людина пробувала
пристосуватися до навколишнього природного середовища. Але зовнішні
подразники сприймалися нею не безпосередньо як у тварин, а
опосередковано, піддавалися розумовій обробці. Знаряддями такої обробки є
символи, в яких закріплюються різні стандарти поведінки. Людина виникає,
коли стає творцем символів, створюючи свій символічний світ: світ міфів,
мови, мистецтва, науки. Вона живе і розвивається не просто у фізичному,
природному середовищі, а перш за все у світі цих символічних феноменів, які
належать до сфери культури.
Концепції, які аналізують положення людини у світі, розрізняються
розумінням вищого пріоритету світу (Бог, природа, суспільство тощо).
Положення людини характеризується специфікою її взаємовідношення з
таким пріоритетом.
Космоцентризм абсолютизує значущість Космосу, природи. Антична
натурфілософія всю увагу приділяла Космосу — світовому ладу,
характеризуючи його як живе, тілесне, матеріальне ціле. Людина — це
мікрокосм, частина макрокосмосу, яка має певні особливості. Пізніше, в
епоху Відродження, на перший план виходить пантеїстичний
природоцентризм, який оцінював людину як своєрідну піщинку Всесвіту.
Теоцентризм стверджує культ Бога — творця світу і людини, судді усіх
людських думок і справ. Людина, як образ і подоба Бога, наділена свободою
волі. Обравши невірний шлях, вона опиралася волі Бога і стала гріховною
істотою. Життя християнина — це пошук ним власного шляху спасіння душі,
єднання з Богом. Теоцентричні погляди панували в епоху середньовіччя.
Соціоцентризм вищим пріоритетом вважає культуру, суспільство.
Провідна роль у формуванні і розвитку людини належить соціальному
фактору, тобто тому культурному середовищу, в якому народилася і живе
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людина. Соціоцентрична установка вимогає спочатку пізнати і зрозуміти
суспільство, а потім, завдяки цьому, і своєрідність особи. Соціоцентризм був
визначальним принципом для філософських поглядів Конфуція, Гоббса,
Маркса.
Антропоцентризм, починаючи з філософії Нового часу, у ранг вищої
цінності світу підносить людину. Ця точка зору зараз поділяється
філософською антропологією. Людина здатна пізнати перш за все себе. Вона
осягає світ лише через призму своїх потреб та інтересів. Сам Всесвіт начебто
збудований для того, щоб людина могла його усвідомлювати і засвоювати. У
синергетиці — сучасній загальнонауковій теорії самоорганізації — людина
розглядається як значний чинник еволюції Всесвіту.
Проблема сенсу життя виникає перед конкретною людиною або тоді,
коли вона, відхиляючись від повсякденних справ, усвідомлює свою
кінцевість, або тоді, коли за різними причинами вона втрачає віру у цілі та
ідеали, якими жила. В підсумку, на перший план виходить фундаментальне
питання: ―Чи варто жити і навіщо жити?‖ Поняття сенсу життя відображує
суттєві характеристики людського буття і тому пов‘язано з такими поняттями
як любов, віра, надія, свобода, краса, праця, свідомість, смерть тощо. Сенс
життя людини полягає в шуканні цього сенсу, але сам пошук як раз і є
життям людини. Припиниться пошук — урветься людське життя.
Філософський аспект даної проблеми передбачає розгляд наступних питань:

Сенс життя людини міститься в кожній окремій життєвій ситуації
або усвідомлюється в кінці людського життя?

Чи виражається він у вищих (Бог, біблійні заповіді) або в
повсякденних земних цінностях?

Чи пов‘язаний він із загальнолюдськими або індивідуальними
цінностями окремої людини?
Відомий дослідник цієї проблеми В.Франкл стверджує відносність
смислу людського життя. В самому загальному вигляді смисл життя
визначається ним як ставлення конкретної людини до тієї ситуації, в якій
вона перебуває в кожну дану мить. За думкою Франкла, існує ряд
основоположних цінностей, орієнтуючись на які людина здійснює пошук
сенсу життя:

цінності творення (творча трудова діяльність);

цінності переживання (краса природи, мистецтва);

цінності спілкування (любов, дружба, співчуття);

цінності подолання людиною самої себе, здобування влади над
собою (своїми інстинктами, потягами, пристрастями).
Доки людина живе, вона має можливість реалізовувати певні цінності.
Сенс життя може бути виражений і іншими параметрами: право на життя,
смерть, безсмертя. Право на життя, ―святість життя‖ визначається її
первинною заданістю. Смерть є критерієм тієї вищої цінності, заради якої
людина здатна віддати своє життя і яку вона визначає для себе інтуїтивно:
Бог, Вітчизна, любов, діти та ін. І, нарешті, пошук безсмертя у вигляді
пам‘яті людства, нащадків, прагнення до злиття душі з Богом та ін. Пошук і
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вивчення смислу життя людиною завжди носить індивідуальний
особистісний характер.
Поняття ―особа‖ характеризує міру зрілості людини, ступінь втілення в
неї суттєвих, власно людських якостей. Особа — це динамічна, відносно
стійка система морально-вольових, соціально-культурних, інтелектуальних
якостей людини, виражених в індивідуальних особливостях її свідомості і
діяльності. Особою не народжуються. У кожної людини своя тривалість
формування особистісних особливостей, причому протягом життя вони
можуть змінюватися. Філософське вивчення формування й розвитку особи
вміщує пошук сенсу життя і смерті, усвідомлення власної долі, скерованості
своїх вчинків. І тому зміст феномену особи можна розкрити лише за
допомогою таких понять як самосвідомість, свобода, відповідальність,
ціннісні орієнтації, вчинок. Особа характеризується унікальним поєднанням
природних, соціальних і духовних складових: тілесної організації людини, її
соціальних ролей в різних формах спілкування і спрямованості до певних
духовних цінностей і ідеалів. Необхідно відрізняти поняття ―особа‖ від
поняття ―індивід‖ і ―індивідуальність‖. Індивід — це окрема людина,
одиничний представник людського роду, який відрізняється від інших людей
перш за все тілесно. Індивідуальність означає унікальність і неповторність
людини, її своєрідні особливості. Але властивості особи не зводяться лише
до таких особливостей. Особа тим значніша для оточуючих, чим більше в її
індивідуальних проявах репрезентовано спільних, загальнолюдських
характеристик. Таким чином, особа та індивідуальність нетотожні.
Вибір особистого шляху і поля діяльності — це результат вільного
волевиявлення людини. Тому особа неможлива без самостійності, свободи.
Свобода, як усвідомлений вибір людиною варіанта певної поведінки в даній
ситуації, залежить не тільки від зовнішніх обставин, але й від стану
духовного світу людини, від міри її внутрішньої установки на істину, добро,
красу, справедливість. Свобода також виражається здатністю людини
змінювати реальну ситуацію, планувати і практично досягати нової ситуації.
Проблема відповідальності людей за свою свободу і дії завжди пов‘язана з
розумінням меж цієї свободи, меж втручання в природні і суспільні процеси,
в життя інших людей і своє власне життя. Свобода і відповідальність особи
— провідна тема екзистенціалізму. Він визначає свободу як фундаментальну
характеристику людського існування, яка дозволяє людині творити себе і
обирати образ майбутнього світу. Людина одвічно вільна. Її свобода не
залежить від обставин даної ситуації, а виражається ставленням до неї,
вибором внутрішньої, духовно-моральної позиції індивіда. Екзистенціалізм
підкреслює, що людина відповідає за свої дії лише тоді, коли діє вільно, має
свободу волі, вибору і засобів їхньої реалізації. Формами прояву людської
свободи є творчість, ризик, пошук сенсу життя, гра та ін.
Характер вибору, дій, відповідальності особи багато в чому залежить
від стану її внутрішнього, духовного світу, від її ціннісних орієнтацій.
Ціннісні орієнтації – це світоглядні, моральні, політичні переконання,
принципи поведінки, глибокі і постійні прихильності людини. Сукупність
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склавшихся, сталих ціннісних орієнтацій утворює своєрідний стрижень
свідомості, який забезпечує стійкість особи, наслідування певного типу
поведінки і діяльності. Саме тому ціннісні орієнтації є дуже важливими
регуляторами поведінки індивідів. І тому в будь-якому суспільстві різними
шляхами здійснюється цілеспрямований вплив на ціннісні орієнтації особи.
Криза особи в сучасному світі тісно пов‘язана з необхідністю перегляду
старих і наробки нових ціннісних орієнтацій. Людина повинна зберегти свою
самобутність, індивідуальність і разом з тим змінювати свій внутрішній світ,
постійно нарощувати особистісний потенціал.
Поняття людини означає людину взагалі, тобто включає сукупність
усіх властивостей та атрибутів людини. Будучи абстракцією, це поняття має
два реальні втілення — окрема людина та людство в цілому. Кожен з нас,
будучи окремою, вільною від інших людиною із своїм власним життям,
поглядами, цінностями і т. п., є людиною настільки, наскільки в ньому
(кожному з нас) є спільного всім людям. Людство в цілому складається з
окремих людей, і кожна окрема людина є членом людської спільноти. Людина
та суспільство є предметом вивчення багатьох наук — анатомії, психології,
медицини і т. п., проте вони вивчають людину абстрактно: їх цікавить тільки
якийсь окремий аспект життя людини. Людина в усій повноті її проявів
піддається осмисленню тільки засобами та методами філософії. Людина в
цілому .безвідносно до світу та суспільства, є предметом вивчення такої
дисципліни, як філософська антропологія; соціальне буття людини вивчає
соціальна філософія.
Питання: «Що таке людина?» — одне з найдавніших питань, які
ставило собі людство. Найчастішою відповіддю на це питання була спроба
дати родо-видове визначення, як наприклад: людина — це політична тварина,
людина — це розумна тварина, людина — це тварина, яка виробляє знаряддя
праці. Наукові теорії, які таким чином намагались розв‘язати проблему
сутності людини, можна умовно розподілити на два напрями: перший — це
біологічні теорії, другий — теорії соціологічні. Перші теорії виходять з
розуміння людини як частини природи і намагаються дати визначення
людині як біологічному видові. Теоретична неспроможність таких теорій
виявляється в тому, що практично неможливо виділити якусь біологічну
ознаку, яка б чітко відділяла людину від інших живих істот, оскільки й у
багатьох тварин існують елементи розумної поведінки, елементи соціальної
організації і навіть виробництво знарядь праці. Подібні теорії в кінцевому
рахунку мають антигуманістичну спрямованість, оскільки вони, так чи
інакше, намагаються підмінити моральні принципи біологічними —
природного добору, розвитку популяції і т. ін. Другий вид теорій — теорії
соціологічні. Вони намагаються звести сутність людини до її належності до
соціальної структури суспільства, виходячи з уявлення про те, що людина є
частиною суспільства, тобто частиною певної виробничо-цивілізаційної
структури. Яскравим прикладом такої теорії є теорія Маркса, який писав, що
сутність людини — це сукупність усіх суспільних відносин. Теоретична
недостатність подібних теорій полягає в тому, що людина тут зводиться
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тільки до якихось соціальних, виробничих функцій, з яких практично
неможливо вивести різноманітність проявів людського життя. Моральні
принципи в таких теоріях підміняються принципом соціальної доцільності,
що принижує цінність окремої людської особистості.
Обидва види теорій мають спільну рису — вони намагаються зрозуміти
людину як частину чогось — природи чи суспільства, тим самим
позбавляючи людину не тільки якихось окремих параметрів, а й випускаючи
з поля зору фундаментальну властивість людини — бути цілісною єдністю
всіх своїх проявів. Людина не є частиною чогось, вона завжди є цілим.
Уперше такий підхід до людини був сформований ще в античності. Він
виявляється вже у відомій тезі Протагора про те, що людина є мірою всіх
речей. Філософи античності вперше назвали людину мікрокосмом, тобто
малим світом, протиставивши її та прирівнявши до макрокосму — великого
світу. Між мікрокосмом та макрокосмом існує аналогія — все, що є в світі
великому, є і у світі малому, тобто людина є рівновеликою всьому світові за
багатством своїх проявів. Підходячи до людини як до цілісності, ми повинні
визнати, що вона є цілісністю гетерогенних суперечливих начал, що не
можуть бути зведені одне до одного. В історії філософії виділяли різні
людські начала. Найзагальнішими із них є: тіло та душа, матеріальне та
духовне, розум і воля. Найочевиднішими началами людини є тіло та душа.
Тіло — це чуттєве видиме в людині, її фізична основа. Душа — це те, що
робить тіло живим, спонукає його рухатись, відчувати задоволення та
страждати. Душа — це життя; бездушними в прямому розумінні цього слова
ми називаємо мертве тіло, в переносному — людину, яка не може або не хоче
відчувати біль та радість. Життя людини відбувається в двох площинах —
матеріальній та духовній. Людина, будучи фізичною істотою, живе згідно із
законами матеріального світу, але, будучи істотою духовною, не може бути
зведеною тільки до цих законів. Людина живе в єдності своїх матеріальних та
духовних проявів: її дух обтяжений тілом, а тіло — одухотворене. Саме до
такої єдності матеріального та духовного в людині звертаються нетрадиційна
медицина та східні філософські традиції. Поєднуючи матеріальне та духовне,
людина, проте, є єдиною. Коли ми говоримо, що людина живе, дихає,
мислить, діє, то ми маємо на увазі, що існує єдиний діяльний центр людини,
єдине людське Я, яке традиційно називається людським духом. Дух є
осередком мислення та дії людини, і ми можемо виділити дві духовні
потенції людини — розум та волю. Вони є невід‘ємними атрибутами поняття
людини. Будь-яка дія людини є осмисленою, інакше кажучи, людина
спочатку думає, а потім робить, або, для того, щоб щось зробити, людині
потрібно спочатку це обдумати. Думка є необхідною, але недостатньою для
людської дії, бо, обдумавши щось, людина повинна ще захотіти це зробити.
Невід‘ємним атрибутом людини є свобода волі, тобто людина в будь-якій
ситуації, в кінцевому рахунку може діяти або не діяти. Навіть для того, щоб
щось осмислити, людині потрібне вольове зусилля. Акт мислення є таким же
вольовим актом, як і будь-який людський вчинок.
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Аналіз цих начал показує, що, розглядаючи людину, як цілісність, ми
можемо продуктивно осмислити як буття окремої людини у всіх його
проявах, так і історію людства в цілому. Проте чи достатньо розуміння
сутності людини, щоб осмислити буття окремої людини? Якщо ми знаємо, як
функціонує людський організм, чи достатньо цього, щоб примусити
функціонувати власний організм так чи інакше? Якщо ми розуміємо смисл
життя та походження людства взагалі, чи достатньо цього для того, щоб
зрозуміти сенс власного життя? Замислившись над цими запитаннями, ми
можемо дійти того висновку, з якого постає філософія європейського
екзистенціалізму, що із сутності людини зовсім не випливає існування
окремої людини. Швидше — навпаки, існування окремої людини є
первинним відносно людської сутності, тобто кожен із нас, навіть будучи
ознайомленим з усім досвідом людства, змушений щоразу самостійно, на
свій страх і ризик, відповідати на питання, які висуває перед ним його життя.
Інакше кажучи, людина, народившись, уже існуючи, є ніщо, їй належить «з
нуля» створювати себе як людину. Такий висновок філософії
підтверджується і біологічною наукою — на відміну від інших істот,
поведінка людини не задається на біологічному, генетичному рівні:
виростаючи поза межами людського суспільства, дитина не може стати
людиною, в той самий час, як домашні тварини, що виростають в умовах
людської сім‘ї, цілком відповідають природі свого біологічного виду. Відтак,
людська природа не задається людській істоті від народження. Від
народження людській істоті дана лише свобода стати чи не стати людиною.
Свобода волі людини має два виміри — негативний та позитивний.
Негативний вимір свободи полягає в тому, що людина завжди може сказати
«ні» будь-кому з будь-якої причини і навіть невмотивовано. Дитина може
сказати «ні» будь-якій спробі її цивілізувати і вирости істотою асоціальною в
тому чи іншому відношенні. Які б не були причини такого заперечення, ці
причини є вторинні щодо свободи волі людини. Будучи істотою вільною,
людина не зобов‘язана бути розумною, і може сказати «ні» тільки тому, що
має на це право. Позитивний вимір свободи волі людини передбачає
осмисленість її дій. Осмислюючи себе, своє становище в світі та суспільстві,
людина може не тільки відмовитись від чогось, вона може спрямовувати свої
дії на досягнення якоїсь позитивної якості, на створення чогось.
Атрибутом свободи людини є відповідальність. Людина завжди
відповідає за свої вчинки, навіть відмова від чогось є вчинком. Поняття
свободи та відповідальності у різних вимірах передбачають дві різні
характеристики людини — її здатність бути особою та особистістю. Особа —
це термін, запозичений з юриспруденції, особистість — з етики. Вона
акцентує увагу на соціально значущих рисах людського індивіду. І особа, і
особистість людини передбачають свободу волі. Відмінність між ними існує
через ту відповідальність, яку вони передбачають. Особа — це людина,
наділена негативною свободою; для неї характерним є принцип юридичної
відповідальності, згідно з яким людина відповідає за свої вчинки незалежно
від знання чи незнання закону, якого вони стосуються. Особистість наділена
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позитивною свободою, оскільки на неї поширюється принцип моральної
відповідальності, згідно з яким людина не відповідає за ті вчинки, які вона не
усвідомлює. Тобто, тільки знаючи, що таке добро і зло, людина здатна на
добрі та погані вчинки.
Поняття особи та особистості не слід сплутувати з поняттям індивіду та
індивідуальності. Особа — це член суспільства, особистість є рівновеликою
суспільству, в той час як індивід — частина сукупності індивідів, окремо взятий
представник людського роду, а індивідуальність — це те, що відрізняє окремого
індивіда від інших. Індивідуальність не робить людину унікальною, оскільки
ґрунтується на загальних властивостях людей. Наприклад, зовнішність людини
є індивідуальною, але особливості будови її тіла, кольору очей, волосся лише
підкреслюють те, що вона має ці атрибути, необхідні для людини. Унікальність
людини не в тих деталях, якими вона відрізняється від інших, а в самому її
існуванні. Існування і особистість окремої людини — явище унікальне і є
найвищою цінністю для неї самої і для суспільства. Унікальність полягає в
тому, щоб бути такою, як усі, але своїм, неповторним чином.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Існування окремої людини є первісним щодо людської сутності.
Людина може міняти себе, свою сутність, проте їй не підвладне власне
існування. Людина приречена бути, вона суща у світі незалежно від власної
волі. Людина приречена на свободу і на відповідальність, приречена на свій
страх і ризик зважувати і вирішувати правильність чи неправильність своїх
вчинків. Людина обмежена в своєму існуванні, вона народжується незалежно
від власної волі і не може вирішувати питання власного життя чи смерті. Їй
підвладна тільки тривалість життя та термін смерті. Проте фундаментальною
характеристикою людини є її здатність до самотрансценденції — виходу за
власні межі як в мисленні, так і в дії. Людина здатна жити й віддавати своє
життя заради того, що не зводиться до її власного існування. Людина здатна
до пізнання різних істин, вона здатна для створення матеріальних цінностей, які
безпосередньо не випливають з її існування; людина здатна долати межі свого
існування через віру, надію, любов.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ.
Кожна сфера філософських знань має свій предмет, свою систему
категорій, певний характер розгортання її рефлексій про той чи інший обєкт.
Отже, щонайперше важливо встановити, чим займається філософська
антропологія.
Що таке "філософська антропологія"? Чим вона відрізняється від
звичайної антропології і від філософії людини? Коли виникла? Як
природниче щнання співвідноситься із філософським осягненням людини?
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Філософська антропологія – це розділ філософії, в якому вивчається
людина як особливий рід сущого, осмислюються проблеми людської
природи і людського буття, аналізуються модуси людського існування,
виявляється потенціал антропоцентричної картини світу.
Можна сказати за Кантом, що якщо фізична антропологія вивчає як
природа створила людину, то філософська (прагматична) антропологія
вивчає те, як людина творить саму себе.
Окрім того, як зауважує український філософ Олександр Кульчицький,
у філософській антропології розглядаються різні погляди людини, її релігійні
вірування, а також ті знання, які здобуваються завдяки мистецькому
відтворенню "людського", скажімо, в таких літературних творах як
"божественна комедія", "Фауст" чи "Мойсей".
Як самостійна галузь філософського знання антропологія виникла в 18
ст. Проте міркування про людину аж ніяк не є привілегією цього століття. З
того часу як людина почала розмірковувати про будову довколишнього світу,
вона почала осягати й саму себе. Хто я й хто ми? Звідки походимо? Куди
йдемо у історичному розвитку? Що виокремлює нас із різнобарвного,
багатоликго світу живих істот, які населяють Землю, і що споріднює з ними?
Чи змінюється людина як біологічний вид з причини свого інтелектуального
та морального вдосконалення? Чи може вона змінити довколишнє чи є рабом
обставин?
Будь-який предмет може бути осмислений двояким чином:
- або через співставлення його з іншими істотами та явищами, або через
розкриття його власної унікальної природи.
Вивчення людини "ззовні" передбачає витлумачення її стосунків з
Богом, природою (космосом), суспільством (культурою), логосом
(ментальністю) та іншою людиною.
Наближення до таємниці людини "зсередини" повязане з осягненням
її тілесного, емоційного, морального, духовного, соціального буття.
Але вся багатоманітність підходів до оточуючого світу може бути
типологізована. В історії філософії можна прослідкувати різні світоглядні
настанови в залежності від того, якому феномену віддається безумовний
пріоритет - Богові, природі, соціуму, Логосові, людині. Назвемо в цьому
звязку природоцентризм (космоцентризм), теоцентризм, соціоцентризм
(культуроцентризм), логоцентризм і антропоцентризм.
Цілком слушно буде зауважити, що, як буде вказано нижче, вони
доповнюють один одного, а отже ставлять насущою потребу у виробленні
загальної, синтезуючої позиції.
ТЕОЦЕНТРИЗМ. Релігійні філософські напрямки розглядають в
якості вищої цінності Бога. Головна проблема християнської теології є
осягнення божественного. Таємниця людини в цій системі розмірковувань
виявляється принципово неосягненою (як і сама таїна Бога) Стародавня
філософія основувалася на релігійній свідомості. Це стосується й якфілософії
Геракліта і Піфагора. так і Платона, у якого мудрість повязана з посвяченням
у Елевсинські містерії. Середьовічні містики також були посвячені в
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таємниці християнства, його Літургії. Але нова філософія, починаючи з
Декарта, перестає бути сакральною і зазнає профанування. Але й наступні
релігійні філософи заперечували ідею, за якою філософія повинна стати
служанкою теології. Разом з тим вони розглядали філософію як органічну
функцію релігійного життя.
ЛОГОЦЕНТРИЗМ. Логоцентрична картина світу повязана з
утвердженням приорітету Логосу. У логоцентризмі взаємопереплетені дві
концепції: світ розуміється як система, яка повязана з логікою і методом, і як
структура, яка складається із завдань, які примушують людей постійно і
систематично піклуватися про порядок у цьому світі. Прагнення до порядку в
теорії та практиці знаходить свій вияв у ієрархічному мисленні. Побудова
ієрархій за принципом часу і рангу - керівна основа даної концепції світу і
сягає витоками монотеїстичної картини світу, котра викладається в Старому
Заповіті. Першопочатковою моделлю логоцентричної картини світу
послугував теоцентризм. Але високо розвинена здатність до абстрактного
мислення, до якого народи, які населяли пустельні географічні регіони, були
здібними від самого початку, зруйнувала уявлення про чуттєве життя богів. З
погляду теоцентризму і логоцентризму, людське буття рівнозначне певній
місії. Суть її - підпорядковуйте собі землю. Логос є тим же Богом, але Богом,
який проявляється у стосунку до чогось. Таке розусміння Бога передбачає
таким "чимось" саме людину, перед якою і розгортається божественна
сутність.
Витоки логоцентричної картини світу - в античній філософії. У ній
першопочаткове буття чуттєво живих феноменів було замінене
мислиннєвими абстракціями післягераклітівських століть. Міфічна стадія
свідомості виявилася заміненою розумово-раціональною. В епоху еллінізму
відбувся різкий поворот до дуалістичної картини світу на користь логосу й
оцінювання чуттєвого життя як сатанинського, а першопочаткове більш
відкрите християнське вчення про спасіння було інфіковане негативною
оцінкою почуттєвого та абстрактно-раціоналістичним мисленням. Остаточно
логоцентризм був закорінений у західному мисленні завдяки тому типу
раціональності і діяльності, які створив Рим. Найкращого рикладу
конструктивної активності за відсторонення фантазії неможливо відшукати у
світовій культурі. Римське уявлення про порядок мало для католицької
церкви таке ж значення, як престол святого Петра. Римське мислення - це
стратегічне мислення, Батьківське право, підпорядкування світу лінійній
свідомості.
Пыд знакомзконструйованого на філософській основі системного
мислення людина все далі віллаляється від розуміння сенсу відкритого буття.
Настала ера буття без любові і свобідного вибору. З часу Гегеля системне
мислення заволоділо історичною перспективою. Людина, згідно з
лівгегельянцем Марксом, це просто "історична істота", а отже, прадавня
месіанська ідея про призначення людини отримала секуляризовану
інтерпретацію.
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ПРИРОДОЦЕНТРИЗМ
(КОСМОЦЕНТРИЗМ).
Філософи
натуралістичної орієнтації виходять з культу природи, космосу. Людина
сприймається в основному як жива істота, наділена певними відмінними
особливостями. Вважається, що філософія починалася не питанням "що таке
людина?", а першопочаткове здивування, яке одухотворило філософію,
стосувалося щнайперше космосу, Всесвіту. Шанування космосу, яке властиве
натуралістичному пантеїзмові, дуже характерне для грецького мислення.
Космологія за суттю не має жодного стосунку до людини як такої, бо у
своєму першопочатковому варіанті розглядає її в якості якогось відщепу
природи. Люди примітивних культур не визначають відмінності між собою і
світом, для них існує тільки постійний та істинний звязок - взаємодія. В
античну епоху людина бачила себе частиною існуючого стану речей, яким в
основному визначалося буття. При цьому елементи вічного, космічного,
всезагальної норми
вивищувалися
над
елементами
субєктивноволюнтаристського, історично минаючого.
Натуралістичні тенденції чітко проявляються у пантеїстичних
концепціях, автори яких розчиняють Бога в природі. Особливо чітко ці
концепти виявляються у епоху Відродження.Так, Николай Кузанський
наближав Бога до природияк обмеженого максимуму. В 17-18 ст. пантеїзм ліг
в основу більшості натурфілософських вчень. Далі ці настанови під впливом
Спінози розвивали Гете, Гольбах і Гердер. ми оточені і охоплені природою,
ми не можемо вийти з неї і не можемо глибше проникнути в неї, вона
захоплює людину у свій буревій і несе людину до самого її кінця. Природа,
на думку Гете, єдина, але творить вічно нові образи ...
СОЦІОЦЕНТРИЗМ. Соціоцентрична настанова у філософії
встановлює пріоритет соціуму, культури. Нею була наснажена вцілому
стародавня китайська філософія легізму та конфуціанства,котра розглядала
людину як елемент державних родинних відносин. У античній філософії її
відомі представники Платон і Арістотель звертали увагу на форми людського
спілкування, які здійснюють вплив на поведінку людини ("пайдея"). Цей
підхід отримав своєрідну інтерпретацію у концепції "соборності"
християнства та "умми" ісламу, за якими особистість і спасіння і
самоздійснення могла отримати тільки через звязок з іншими, "собор",
"умму". В концепції Гоббса люди створюють державку, котра виступає як
нова сутність, більш значима у стосунку до індивіда. І вся епоха
Прссвітництва була повязана з аналогічною соціальною орієнтацією.
Концепція "природної людини" виходила також із визнання особливого (в
даному випадку - негативного) значення соціального фактору для індивіда.
Отже, середовище, тобто наявна культура, епоха, в якій людина народилася і
живе, змушує людину чинити певним чином. Отже, важливішим є зрозуміти
соціум, а потім і людину. Прикладом соціоцентричної настанови є марксизм,
який народився як антропологічне вчення, але потім еволюціонував у бік
соціальної філософії, де діють великі соціальні спільноти.
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ. Зрештою, багато філософів оцінюють світ
через людину, вважаючи її головною цінністю світобудови. Витоки
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антропоцентризму лежать в антропорфізмі, безсвідомому олюдненні космосу
і божества. Також антропоцентричне уявлення присутнє у біблійних текстах,
у християнстві, де людина розглядається як надприродна істота і вінець
творіння. В античній філософії концепцію антропоцентризму сформував
Сократ. Людина і Всесвіт, за його поглядами, перебувають у розумній і
доцільній Гармонії, створеній божественним задумом. Антропоцентризм
виходить з наявності у світі обєктивних позалюдських цілей і доцільності
облаштування світу для людини. Антропоцентризм отримав розвиток у
церковному віровченні, котре стверджує, що світ минаючий, а людина
покликана виконати в ньому "божествений заповіт" і допомогти здійсненню
"нового творіння". Ці погляди розвивали Отці церкви і Середньовіччя
вцілому було антропоцентричне і геоцентричне (Земля як місце місії
людини).
З часів Ренесансу ідея антропоцентризму більше почала
зосереджуватися на самій людині, а не на її звязку з надприродним. Розвиток
науки було використано антропоцентризмом для того, щоб прославити
експансію людини, її готовність зірваим з природи ореол священності. Такі
погляди знайшли відображення в гуманізмі Ренесансу і Просвітництва.
Антропоцентричні настанови увійшли у філософську літературу і сприяли
формуванню філософської антропології, основу якої заклали Дж. віко і Х.
Вольф, французькі матеріалісти 18 ст.
Отже, філософська антропологія передбачає верховенство людини
як субєкта і обєкта пізнання, як першоначало світу. Цим вона відрізняється
від природоцентризму, теоцентризму, соціоцентризму. Звісно, ці всі типи
можна узагальнювати як ідеальні типи, бо вони нерідко переплітаються.
Теоцентризм, як правило, передбачає призначення людини.
Природоцентризм оцінює людину як піщинку Всесвіту, але одночасно віддає
належне їй як мислячій матерії. Антропоцентризм також часто включає у
себе тему верховного божества, а його звеличення набуває
антропоцентричних форм.
В історії філософії названі настанови нерідко чергуються або
зміщуються. Так, античний космоцентризм поступається місцем
теоцентризму Середнтьовіччя, а гуманістичний натуралізм Відродження
змінюються звеличенням особистості в епоху Просвітництва. а потім
загостреним інтеремсом до людської субєктивності в епоху Романтизму.
Уявлення про гріховну неспроможність нащадка Адама змінюється в ХІХ ст.
вірою у безмежні можливості "мислячої тростини", а потім вже
постмодерним скепсисом стосовно самої розумності і перспектив прогресу
людини.
Засновник безпосередньо такої дисципліни як філософська
антропологія Макс Шелер в вищеперелічениму звязку зауважив, що завжди в
будь-яку епоху залишається основний напрямок філософської рефлексії людина і що літопис філософської антропології є ніщо інше, як начерк
людського самопізнання, хоча, звісно, можна погодитися з М. Бубером, що
існували епохи в історії людського духу, коли оточуючий світ був обжитим і
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безпечним і міркування про те, що таке людина, взагалі не виникало,
антропологічна тема розчиняється у загальних космологічних сюжетах.
Тільки вкрай загострене відчуття самотності, "бездомності", тендітності і
необлаштованості породжує бажання звернутися до названої проблеми.
Щоправда, це знову ж таки ідеалізований конструкт, бо всередині однієї і тієї
ж епохи можуть народитися найрізноманітніші екзистенційні самовідчуття.
Також
М.
Шелер
запропонував
типологізацію
різновидів
антропологічних настанов у філософській думці і пропонує визначати пять
типів антропологічних вчень (яким притаманні певні самостійні образи
людини):
1) іудейсько-християнську доктрину (людина релігійна, homo religiosus,
людина - лише носій божественного начала і здійснююча звязок з
трансцендентним началом);
2) антично-грецьку (людина розумна, homo sapiens, людина - лише
носій розумного начала, який вивищує її над природою і завдяки якому вона
може цінити все суще, яким воно є насправді, - Бога, світ і саму себе);
3) натуралістичну (людина натуралістична, homo naturalis, людина лише високорозвинена жива істота, а все, що стосується людського духу,
розуму, є винятково продовженням вищих психічних здібностей, котрі ми
виявляємо вже у людиноподібних мавп);
4) теорію декаданса (людина натуралістична дегенеративна, homo
naturalis degeneratus, людина - носій негативного начала стосовно до самої
природи людини як такої);
5) концепцію надлюдини (homo supranaturalis, людина, яка з причин
власної рганіки здатна стати надлюдиною, тобто підводить під духовну
концепцію звеличення людини раціоналістично-сцієнтичну основу, як от
погляди Д. Керлера і Н. Гартмана).
Проте ряд філософів зауважує, що М. Шелер обєднав з homo naturalis
такий образ людини як homo faber (творця знарядь), проте здібність людини
до діяльності не є органічною природною властивістю. Це ще одна
антропологічна якість (якими є тяга до трансцендентного і розумність), котра
потребує самостійного витлумачення. Деміургічна властивість людини не
може бути поясненою з природних передумов. Це щось, що вивищує людину
над природним царством. Також Е. Кассірер зауважує, що М. Шелер
проігнорував такий архетипний образ людини як homo symbolicus, а опорою
для включення його у типологію є така антропологічна властивість, як уява.
Людина символічна зумовлена не тягою до транцендентності, не розумом, не
діяльністю, а здібністю людини виробляти символи. Це цілком самостійний
антропологічний образ (архетип). отже, в основі запропонованої систематики
лежить погляд на те, що та чи інша антропологічна властивість (вір, розум,
природність, діяльність, уява) демонструє варіативність людських архетипів.
Людина наділена всіма цими якостями (як і іншими), але при оцінці цих
властивостей народжується самостійний універсальний образ людини.
Також
сучасними
науковцями
визначається
тип
"людини
інформаційної", оскільки безпосередньою життєвою реальністю для неї
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виступає інформацыійна система, складниками якої є різноманітні знаки.
Сучасний світ - це світ штучно створених смислів (симулякрів), (Ж. Делез),
"світ фрагментарної уявної реальності" (О. Тоффлер). Інформаційний світ,
котрий оточує людину, репрезентується поняттям інфосфера, підгрунтя якого
становить тлумачення інформації як обєктивної сутності, ктра поєднує у собі
матеріальне (фізичне) та ідеальне, або структуру та функцію, у тісному
взаємозвязку, а фізична реальність визначається як реальність інформаційна.
З цих причин слід провести розділення між філософською
антропологією і філософією людини. Родоначальником філософії людини
вважають Сократа. Він у античній філософії здійснив поворот до
антропологічної теми, але саме зародження філософсько-антропологічної
думки є відображенням остаточної зрілості філософської рефлексії в умовах,
коли проблема людини стає сферою всього гуманітарного пізнання. Тому
філософська антропологія, крім значень, які вона мала раніше в сьогоденні
набуває особливе значення.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ
Філософська антропологія - це не тільки галузь філософського знання,
не тільки певний філософський напрямок, але й особливий МЕТОД
МИСЛЕННЯ, принципово не підпадаючий під розояд формальної чи
діалектичної логіки. Людина у конкретній ситуації (історичній, соціальній,
екзистенціальній, психологічній) - ось вихідний пункт нової філософської
антропології як напрямку до формування мислення, яке би відпочатково
виходило з людини і притримувалося суто антропологічних принципів у
витлумаченні реальності. Можна, наприклад, розмірковувати про буття, про
динаміку історії, про таємниці культури, але при цьому зосереджувати свою
увагу тільки на антропологічному вимірі цих феноменів.
3. СУСПІЛЬСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ.
Передусім слід звернути увагу на багатозначність поняття «суспільство».
Існує концепція, що суспільство — це частина природи, яка відокремилась і
тому продовжує жити і розвиватись за законами природи (натуралістична
трактовка, теорія соціального дарвінізму, де головне в суспільстві —
боротьба видів або класів, виживання сильних).
Друга концепція — феноменологічна — суспільство розглядається як
середовище людини з її суперечливими зв‘язками і відносинами.
Третя концепція — діалектико-матеріалістична — суспільство
розглядається як соціальна форма руху матерії, яка має спеціальний статус і
свої особливості. Основною категорією цього статусу є наявність суспільного
буття, що розвивається під егідою людини.
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Четверта концепція — соціологічна — суспільство розглядається як
людство в цілому, як історично визначений спосіб існування і спілкування
людей в їх сукупності.
Найбільш доцільно поняття суспільства розглядати не як конгломерат
сукупності людей та творених ними суспільних діянь, а як цілісну систему
історично визначених форм суспільних відносин, що складаються в процесі
діяльності людей, пов’язаної з приведенням природи і власного життя у
відповідність до своїх потреб.
Але мало сказати, що суспільство — це система. До цього слід додати,
що наявність розумних людей у ньому перетворює систему на живий, вічно
рухомий і відновлюваний механізм, який має свій початок, розвиток, занепад
і перехід до нового ступеня. Інакше кажучи, розглядати феномен суспільства
ми повинні завжди діалектично.
Однією з основних форм буття є буття природного, уявлення про яке
конкретизується рядом понять. Як правило, задається розуміння природи в
широкому та вузькому сенсі. Природа в широкому смислі характеризується
як все існуюче, увесь матеріальний світ, Всесвіт. Розуміння природи у
вузькому сенсі співвідноситься з умовами та особливостями буття людини і
виражається такими поняттями як біосфера, географічне середовище,
ноосфера.
Поняттям біосфера позначається ―жива оболонка‖ Землі, тобто
сукупність живих організмів (рослин, тварин) і середовище їхнього
проживання.
Географічне середовище — це та частина неживої природи і біосфери, з
якою людство безпосередньо взаємодіє і яка є природною умовою його
існування в даний історичний період.
Ноосфера (сфера розуму) — прояв біосфери у вигляді свідомої діяльності
людей, яка перетворює планету. Ключова ідея В.І. Вернадського, який
створив вчення про ноосферу така: людство, яке досягло вищої форми
організованості — наукової думки, стає ―планетарним явищем‖, провідним
чинником природної еволюції.
Уявлення про суспільство випливають з характеристики буття
соціального. Суспільство — певна цілісність великих груп людей, яка
виникає в процесі їхньої спільної свідомої діяльності і скерована на
підтримку і розвиток їхнього життя та культури. Філософський аспект
розуміння суспільства полягає в усвідомленні сутнісних зв‘язків індивідів,
які утворюють таку цілісність. Розгляд сутності суспільства здійснюється з
різних
світоглядних
позицій:
натуралістичної,
ідеалістичної,
матеріалістичної.
Натуралістичний підхід оголошує суспільство продовженням природних
і космічних явищ. Воно залежно або від ритмів Космосу, сонячної
активності, або від особливостей природнокліматичного середовища, або від
еволюції природної організації людини (концепції О. Чижевського, Л.
Гумілєва, Л. Мечникова та інших).
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Ідеалістичні концепції вбачають сутність суспільства в комплексі
пануючих ідей, вірувань, міфів (релігійні концепції, філософія Гегеля).
Діалектико-матеріалістична позиція пов‘язує основу існування
суспільства зі способом виробництва матеріальних благ, який складається
об‘єктивно, незалежно від волі і свідомості людей (марксистська філософія).
Сучасні підходи (в основному системний, структурно-функціональний)
орієнтуються на пошук певних структур людської діяльності в
багатоманітності суспільних відносин: ―соціальний факт‖ (Е. Дюркгейм),
―ідеальний тип‖ (М. Вебер), ―суперсистеми‖ (П. Сорокін) та ін. Кожна з
подібних концепцій не претендує на всебічний аналіз суспільного життя, а
лише висвітлює окремі аспекти соціальної реальності.
Дослідження суспільства як певної цілісної системи може здійснюватись
з різних сторін. Вельми поширеним є підхід, який припускає вивчення
структури і законів функціонування суспільства. Закон як філософська
категорія виражає необхідне, суттєве, стійке, повторюване відношення між
явищами. Але, якщо виходити з того, що закони виражають реальні
відносини між явищами, то в природі вони діють як стихійна сила,
несвідомо, як результат об‘єктивної взаємодії матеріальних тіл.
В суспільному житті, на перший погляд, все унікально і неповторно;
здається, що закони йому не притаманні. Справа в тому, що суспільство є
більш складною реальністю в порівнянні з природою. Тому виявити закони
суспільного розвитку, які теж спираються на певну повторюваність
соціальних тенденцій і подій, важче. Вони реалізуються завдяки свідомій
діяльності людей, є рівнодіючими людських дій.
Буття природного проявляється не тільки у вигляді сукупності
природних умов існування суспільства (―перша природа‖), але й як створена
людиною в процесі перетворення ―першої природи‖ сукупність штучних
матеріальних умов його існування (―друга природа‖). Суспільство не тільки
занурено у природу, воно використовує і перетворює її матеріали та енергію
для підтримки і розвитку людського життя. Матеріальна діяльність, праця
людей є основою взаємодії суспільства і природи.
Основним параметром періодизації процесу взаємодії суспільства і
природи є рівень практичної та пізнавальної активності людини у ставленні
до природи, тобто характер, скерованість і масштаби людської діяльності.
Кожному етапу взаємодії відповідає деяка міра такої активності. Зазвичай
виділяють:
Етап економіки, який проявляється у присвоюванні матеріальних благ.
Первісна
людина
живе
збиранням,
мисливством,
рибальством,
використовуючи при цьому дуже примітивні знаряддя праці. Вона впливає на
природу лише фактом своєї присутності в ній.
Етап економіки, пов‘язаний з виробництвом матеріальних благ (від
виникнення землеробства і скотарства до появи буржуазних відносин).
Підсилюється вплив людства на природу, що у локальних масштабах
призводить до негативних екологічних наслідків. Причому, характер такого
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впливу вже визначається особливостями суспільних відносин, образу життя,
засобів виробництва.
Етап техногенної цивілізації (від англійської промислової революції
ХVІІІ ст. до середини ХХ ст.). Головним для техногенного суспільства стає
принцип найбільш активного впливу людини на природу, панування людини
над природою, який спирається на прагнення до безмежного науковотехнічного прогресу. В природознавстві домінує ідея випробування природи,
бажання розкрити її таємниці шляхом раціонального зведення притаманної їй
якісної багатоманітності до невеликого числа точних кількісних законів.
Природа розглядається як невичерпна комора і як об‘єкт інтенсивної
перетворюючої діяльності. В підсумку екологічна ситуація досягає стану
екологічної кризи.
Етап ціннісної переорієнтації ставлення до природи (від 60-70 рр. ХХ ст.
до нашого часу). В науково-теоретичному плані розпочинається спроба
перегляду світоглядних установок техногенного суспільства, розгляду
людства і природи як рівноправних за своїм потенціалом і взаємозалежних
партнерів, відносини між якими потрібно гармонізувати. Практичні контури
такої ціннісної переорієнтації закладаються виникаючим ―інформаційним
суспільством‖, переважну роль в розвитку якого повинні грати інформація і
знання, а не праця та капітал.
Основоположна ідея концепції ―інформаційного суспільства‖ полягає в
тому, що інформатика, комп‘ютери та мікроелектроніка радикально, в
кращий бік, змінюють як саме суспільство, так і його взаємодію з природою.
Більшість людей в такому суспільстві будуть зайняті у сфері послуг і
виробництві інформації, що благотворно вплине на стратегію організації
праці, умови міського життя, роботу транспорту, а через них і на всю
екологічну ситуацію.
Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства
Існують два підходи до розуміння суспільства та його історії —
матеріалістичний
та
ідеалістичний.
Ідеалістичний
підхід,
який
першопричиною розвитку суспільства вважає дух, ідею, свідомість
(наприклад, вчення про соціальний поступ як результат розвитку абсолютної
ідеї).
Матеріалістичний підхід, який визнає, що суспільство розвивається в
першу чергу на базі матеріальних чинників, зокрема виробництва. К. Маркс
розглядає наявність у суспільстві двох факторів — матеріального та
ідеального. Матеріальні фактори займають провідне місце, вони
виражаються в наявності виробничих відносин, які у своїй сукупності
становлять економічний базис суспільства. Ідеальні фактори є відбитком
матеріальних і становлять у своїй сукупності надбудову. Отже, К. Маркс, на
відміну від ідеалістичного, ввів в історіографію принцип матеріалістичного
розуміння історії, суть якого зводиться до того, що не суспільна свідомість
визначає суспільне буття, а, навпаки, суспільне буття визначає суспільну
свідомість. Цей принцип є виразом розв‘язання основного питання філософії
в його першій частині (відносно аналізу суспільної реальності в
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матеріалістичному підході), і цим принципом ми можемо керуватись у своїй
науковій та практичній роботі.
З цього принципу зовсім не випливає, що буття повинно «поглинати»
всю свідомість, всю духовну культуру. Навпаки, ми повинні виходити з того,
що суспільна свідомість, яка має відносно самостійний характер, може і
повинна активно впливати на розвиток суспільного буття.
Визначимося щодо суті основних категорій у соціальній філософії.
Суспільне буття — це категорія, що виражає всі сторони і види
матеріального життя людини (матеріальне виробництво, побут, сім‘я,
відпочинок тощо).
Суспільна свідомість —- це духовне життя людини, це відображення
суспільного буття в свідомості людини. Між цими категоріями існує
нерозривний зв‘язок, у якому домінуючим має бути буття (тобто економічна
сторона). Який характер має буття (тобто виробничі відносини), такий
характер має і суспільство, його побут, державна система тощо. Отже, щоб
вийти з кризи, нашому суспільству слід передовсім вдосконалювати
економічну систему, здійснювати роздержавлення власності, налагоджувати
фінансово-кредитну, банківську систему тощо.
Закони суспільства, їх характер і особливості
Важливим є питання про характер і зміст законів суспільного розвитку.
Виходячи з того, що суспільне життя має дуже складний, динамічний і
необоротний характер, деякі філософи (особливо ідеалістичного напряму)
взагалі заперечують існування об‘єктивних законів історичного розвитку і тим
самим відмовляються від раціонального керування суспільними процесами і
передбачення їхніх перспектив. Більшість філософів все-таки вважає, що закони
існують, що історичні процеси пізнавані, але трактує їх пізнаваність через
ідеалістичну аргументацію (наприклад, як у Гегеля, — пізнаваність історії через
пізнання абсолютної ідеї).
Діалектико-матеріалістичне розуміння законів суспільства полягає у тому,
що ці закони існують, вони мають об‘єктивний характер, але разом з тим
суттєво відрізняються від законів природи. Закони природи, як правило, діють
вічно і є незмінними. Закони суспільства, суб‘єктом розвитку якого є людина,
мають історичний характер (тобто змінюються) і мають суб‘єктивний відтінок,
бо здійснюються не тільки через об‘єктивні умови, а й суб‘єктивні фактори,
створювані суб‘єктом. Тобто, дія людини через закон не відповідає адекватному
результату дії (в цьому великий парадокс, який треба кожного разу
вирішувати). Тому суспільні закони діють у двох напрямах: вони є і
фіксаторами наявних відносин, і разом з тим регуляторами історичного процесу
(наприклад, закон вартості).
Соціально-філософський зміст категорії «суспільне виробництво»
Як показав К. Маркс, основним фактором існування і розвитку
суспільства є суспільне виробництво. Воно являє собою трудову діяльність
людей, спрямовану на створення споживчих вартостей, необхідних для
існування та розвитку людства. Людина виступає в цьому процесі як суб‘єкт,
мета та засіб (фактор) виробництва. Суспільне виробництво як таке
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поділяється на матеріальне та духовне. Матеріальне виробництво має на меті
перетворити предмети природи на предмети задоволення людських потреб.
Духовне виробництво покликане створювати духовні цінності, які
покращують матеріальне виробництво, збагачують людей знаннями та
досвідом, змінюють потенціал робочої сили.
Спосіб виробництва — це спосіб створення матеріальних благ (засобів
виробництва і засобів існування), необхідних для життя та розвитку
суспільства.
Спосіб виробництва включає продуктивні сили та виробничі відносини.
Продуктивні сили виражають відношення виробництва до природи і
складаються із знарядь і засобів виробництва та людей, які його
обслуговують, а також знань, досвіду та науки, які вони використовують.
Виробничі відносини — це відносини, що виникають у процесі
виробництва. Вони мають об‘єктивний характер, залежать від характеру
відношення до знарядь праці, виробленої продукції, до власності. Якщо ж
власність відчужена, то відношення набувають антагоністичного характеру.
Якщо ж власність, засоби виробництва перебувають у руках виробника, то
виробничі відносини набувають неантагоністичного характеру.
Для гармонійного функціонування виробництва існує і повинен
спрацьовувати основний соціологічний закон: закон відповідності
виробничих відносин характеру та рівню розвитку продуктивних сил. Якщо
таке співвідношення порушується, то в суспільстві виникають аномалії, які
вирішуються соціальними революціями або соціально-економічними
реформами.
Поняття суспільно-економічної формації та її структура
Для історико-філософського вивчення процесу розвитку суспільства К. Марксом була введена така важлива категорія, як суспільноекономічна формація (СЕФ). Вона виражає тип суспільства, що
характеризується своїм способом виробництва і відповідними йому
виробничими відносинами. Суспільству відомі такі типи формацій:
первісний і рабовласницький лад, феодалізм, капіталізм, комунізм (перша
стадія — соціалізм), постіндустріальні країни і посткомуністичний лад
(головним чином для країн СНД). Основними структурними елементами
СЕФ є базис та надбудова, а також надбазові та надбудовні елементи —
нація, мова, культура, побут, сім‘я та ін.
Базисом називається сукупність усіх виробничих відносин, що
складаються в суспільстві. Можна дотримуватися й іншого визначення: базис
є сукупність наявних у суспільстві економічних укладів. Надбудова — це
відображення базисних відносин в ідеалізованій формі. Вона існує для
захисту базису і складається з трьох елементів:
сукупності ідей, теорій;
наявності відповідних інститутів та організацій, які культивують ці ідеї,
теорії (центральною серед них є держава);
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наявності ідеологічної спрямованості — забезпечення функціонування
панівного ладу. Між базисом та надбудовою існує діалектичний зв‘язок, в
якому провідне місце посідає базис.
Це найбільш масові і безпосередньо пов‘язані з процесом виробництва
групи людей, що різняться між собою:
1)
за своїм місцем в історично означеній системі виробництва;
2)
за відношенням до засобів виробництва (основний критерій);
3)
за роллю в суспільній організації, а також методами і формами
розподілу національного продукту.
Класи виникли на тому етапі розвитку суспільства, коли у виробництва
з‘явився додатковий продукт і можливість його відчуження. Поява
антагоністичних класів породила класову боротьбу, яка приводила до
соціальних революцій. У філософії поряд з теорією класів і класової
боротьби розробляється теорія стратифікації, тобто поділу суспільства на
окремі соціальні групи (страти), і теорія формування середнього класу на
основі демократичної приватизації власності, яка повинна забезпечувати
єдність та гармонію суспільних сил.
Важливим елементом соціальної структури є також нація. Нація — це
сукупність людей, яка історично склалася на основі певного етносу (етносів),
має свою територію, мову, побут, традиції і звичаї, психічний склад і пов‘язана
сталими економічними зв‘язками. Нація є основою державності. Боротьба за
суверенітет, за встановлення своєї державності приводить до національновизвольної боротьби. Існують дві тенденції у вирішенні національного питання
— тенденція консолідації (об‘єднання) націй і тенденція національного
визначення. На даному етапі перемагає друга тенденція.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Для правильного розуміння життєдіяльності суспільства велике значення
має його соціальна структура. Це сукупність соціальних спільностей, класів,
націй, соціальних груп, прошарків тощо. Кожна з цих спільностей має свої
об‘єктивні й суб‘єктивні чинники утворення та функціонування. Але в цілому
головним надбанням будь-якого суспільства є особистість як рушійна сила всих
історичних та суспльних процесів.
4. РУШІЙНІ СИЛИ ТА СУБ’ЄКТИ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Важливим для соціальної філософії є визначення рушійних сил та
суб‘єктів історичного процесу.
Основними рушійними силами соціального розвитку слід вважати
потреби, інтереси, цінності. Вони можуть бути індивідуальними і
суспільними, матеріальними і духовними.
Суб‘єктами творення і розвитку суспільства виступають також маси і
особи. Справжнім творцем історії є народ, народні маси. Вони породжують
історичних осіб, які мають вирішальний вплив (як позитивний, так і
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негативний) на хід історії. Існують два хибні підходи до природи історичного
процесу — фаталізм та волюнтаризм.
Фаталізм — це філософські погляди, які стверджують, що історичний
процес є фатальним, неминучим, а народні маси та історичні особи не мають
впливу на його розвиток.
Волюнтаризм — це філософське вчення, яке заперечує або ігнорує
об‘єктивні закони розвитку і вважає, що управління суспільним процесом
можна досягти силою за допомогою дії історичних осіб. Така філософія веде
до тоталітаризму, фашизму та культу особи.
3. Рушійною силою суспільства є соціальна революція. Її роль полягає в
докорінній зміні усталених суспільних відносин і створенні нової суспільноекономічної формації шляхом класової боротьби. Існують такі типи
революцій: буржуазна та соціалістична, які розрізняються за своїм
характером і рушійними силами. Рушійними силами революції, як правило, є
народні маси, прогресивні класи та виразники їхніх інтересів — партії.
Соціальні революції можуть здійснюватися як шляхом насильства, так і
мирним шляхом за допомогою докорінних реформ. Для кожної революції
повинні існувати об‘єктивні та суб‘єктивні передумови, революційна
ситуація, від якої залежить форма революції — мирна чи немирна. В
сучасних умовах найбільш типовою є мирна форма революції, яка вирішує
корінні соціальні питання (зміну влади, економічних відносин) політичними
та економічними методами за допомогою реформ.
4. Важливим і постійним джерелом та рушійною силою суспільного
розвитку, економічною основою кожної соціальної революції є протиріччя
між продуктивними силами і виробничими відносинами. Це протиріччя
спонукає суспільство до дотримання загального соціологічного закону —
закону відповідності виробничих відносин характеру і рівневі розвитку
продуктивних сил, тобто до рівноваги між ними.
5. Рушійною силою розвитку суспільства є також політична система,
найбільш яскраво виражена у формі держави.
Політична система — це система політичних партій, організацій,
інститутів, рухів та відносин між ними. Політична система органічно входить
до надбудови суспільства та обслуговує економічний базис. Важливим
компонентом надбудови є держава. Це основна форма управління
суспільством політичними засобами. Вона виникла після появи класів і
необхідності встановлення злагоди між ними. Існує два погляди на сутність
держави: марксистський, який вважає, що держава має класовий характер і є
органом насильства, та загальнолюдський, за яким держава — це орган
управління і досягнення злагоди в суспільстві.
Тип держави завжди відповідає типові суспільства — рабовласницька, феодальна, капіталістична, соціалістична, постсоціалістична.
Держава, спираючись на владу, органи управління, армію, карні органи,
розвідку, бюрократичний апарат тощо, виконує дві функції — внутрішню і
зовнішню.
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Основними формами правління є монархія, конституційна монархія,
республіка (парламентсько-президентська, або президентсько-парламентська,
парламентська, президентська). У країнах СНД та Україні йде боротьба за
створення незалежних демократичних правових держав.
Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку.
З‘ясувавши суть основних джерел та рушійних сил суспільного прогресу,
слід перейти до поняття спрямованості історичного прогресу, його критеріїв і
характеру протиріч.
Посилаючись на складність ситуації, деякі філософи-песимісти взагалі
заперечують існування суспільного прогресу. З точки зору діалектикоматеріалістичного розуміння, прогрес існує об‘єктивно, незважаючи на
наявність у ньому серйозних протиріч (економічні негаразди, міжнаціональна
напруженість, економічна криза тощо). Об‘єктивною причиною соціального
прогресу є саме характер суспільства як життєдіяльного організму. Регрес,
якщо і є, має тимчасовий характер і повинен переходити в стабілізацію, а
потім у прогрес.
Основним критерієм соціального прогресу є розвиток продуктивних сил,
виробничих відносин, НТП. Є і допоміжні критерії — освіта, рівень
демократії та свободи, рівень спілкування людей тощо. Основними щаблями
суспільного прогресу є зміна суспільно-економічних формацій, культур,
епох, поворотних моментів історії тощо. Прогрес буває двох типів — прогрес
антагоністичного суспільства, який є тимчасовим і досягається в результаті
боротьби класів, і прогрес неантагоністичного суспільства, який є постійним
і досягається співпрацею всіх класів та груп суспільства.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ
Аналізуючи політичне становище у світовій історії, треба бачити активний
процес перетворення класів і націй, народних мас, особи з об‘єкта
пригноблення, експлуатації в суб‘єкт історичної дії для досягнення нових
щаблів суспільного прогресу (наприклад, боротьба за розвиток ринкових
відносин в Україні, боротьба за захист суверенітету та незалежності тощо).
ВИСНОВКИ
У соціальній філософії рушійними силами розвитку суспільства
вважають різні суспільні явища: об'єктивні суспільні суперечності,
продуктивні сили, спосіб виробництва та обміну, розподіл праці, дії великих
мас людей, народів, соціальні революції, потреби та інтереси, ідеальні
мотиви тощо. Вони, таким чином, пов'язуються з суперечностями
суспільного розвитку та їх вирішенням, з соціальним детермінізмом, з
об'єктивними та суб'єктивними чинниками історії, з діяльністю людей або ж
є комплексом усіх цих чинників. Кожний із вказаних підходів правомірний,
відображає якусь долю істини. Рушійні сили розвитку суспільства пов'язані
насамперед з діяльністю людей, адже життя суспільства, його історія є
діяльністю людей, тобто діяльністю особистостей, соціальних груп, народів
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тощо. Тому ця історія має розглядатися саме у контексті діяльності людей:
усі закони суспільного розвитку, вся логіка такого процесу існують лише у
людській діяльності. Акцентування на тому, що суспільство — це діяльність
людей, має глибокий методологічний сенс. Здатність бути рушійною силою
— це найсуттєвіша властивість людської діяльності взагалі.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Контрольні питання:
Людина та питання її сутності.
Специфіка людини стосовно тваринного світу.
Людина та її тіло. Теорія «homo ludens» як альтернатива концепту «homo
sapiens».
4. Людина як об‘єкт філософського розгляду.
5. Суспільство: сутність та структура.
6. Походження суспільства.
7. Суспільство і влада.
8. Роль мас у житті суспільства.
9. Природа та суспільство, праця, відчуження у теоріях К. Маркса та
неомарксистів.
10. Соціально-філософські концепції лібералізму консерватизму.
1.
2.
3.

Філософський словник до теми: суспільство, закони суспільства,
суспільне буття, суспільна свідомість, суспільне виробництво, спосіб
матеріального виробництва, продуктивні сили, виробничі відносини,
суспільно-економічна формація, базис, надбудова, соціальна структура
суспільства, класи, політична система, держава, прогрес, регрес, фаталізм,
волюнтаризм.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ
Мета лекції: Дати цілісне уявлення про такі важливі галузі людської
життєдіяльності як право та наука та їх складові, значення для історії та
розвитку суспільства. Філософія права та філософія науки як частини
предмету філософії, тісно пов‘язані з онтологією, гносеологією,
філософською методологією, аксіологією, праксеологією, соціологією,
філософією історії та іншими складовими філософського знання.
Об'єктом дослідження філософії права є феноменологія та
екзистенція права, природне право. Ця дисципліна повинна надавати чітке
уявлення про глибинні ідеальні засади права, його ідею, зміст та
розмежування між правом та законом. Відтак метою даного курсу є
висвітлення широкого кола питань, що стосуються історичного розвитку і
теоретичних засад філософії права та її впливу на сучасну юридичну
практику і наукове пізнання.
Вивчення обох тем зростає з огляду на специфіку юридичного фаху, а
їх поглиблене вивчення і розкриття основного змісту сприятиме формуванню
культури майбутнього юриста і правоохоронця.
Завдання лекції: проаналізувати історія формування та становлення права та
науки як феноменів загальної культури людства. Розкрити основні функції,
форми, методи, рівні філософії права та філософії науки.
ВСТУП
Важливою складовою життєдіяльності суспільства є права реальність.
Варто враховувати, що динаміка та детермінізм суспільного і правового
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процесу найбільш повне своє відображення отримують у рамках філософії
права, а головними складовими цієї науки є питання про сутність та істину у
праві.
Досягнення науки й техніки створили в більшості людей уявлення про
абсолютну перевагу людини над природою. Космічна техніка, наземний
транспорт, успіхи науки, що дозволили отримувати нові речовини, що не
існували до цього в природі, - все це підсилило антропоцентризм стосовно
природи. Люди стали забувати, що вони самі - частина природи, біологічний
вид, життя якого визначається амплітудою природних умов, і вся їхня
могутність заснована на використанні законів природи, поза якими розвиток
людської цивілізації неможливо.
Вирішення актуального завдання гуманітаризації та гуманізації вищої
освіти в Україні передбачає введення до навчального процесу нових
міждисциплінарних тем, здатних не лише підвищити якість професійної
підготовки майбутніх спеціалістів, але й суттєво вплинути на розширення їх
світогляду. Cаме такими є теми «Філософські проблеми права» «Філософія
науки», на стику гуманітарного і природничого знання, спрямована на
формування у молодих людей уявлення про історичну логіку науковотехнічного розвитку у контексті розвитку історії культури людства.
Важливою особливістю концепції нового курсу є також і те, що на відміну
від опрацьованих у минулому „класичних схем‖, зорієнтованих переважно на
дослідження історії природознавства і техніки, тема «Філософія науки»
націлена на охоплення усіх форм наукового знання – і природничого, і
технічного, і гуманітарного.
1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА.
Філософія права займається пошуками та встановленням істини про
право, істинного знання про право як специфічну форму соціального буття
людей1 та особливому типі соціальної регуляції.
Право як об‘єкт досліджується різними науками, кожна з яких
розглядає його під кутом зору свого специфічного розуміння, з позицій свого
предмету та методів. У філософії ж права досліджується паво в цілому,
право як певна універсальна цілісність, весь правовий універсам, все правове,
що охоплює:
 сутність права;
 форми зовнішнього прояву цієї сутності (правові явища).
Тому загалом можна говорити що предметна сфера філософії права як
науки та навчальної дисципліни – це право як сутність та право як явища у їх
різниці, спів падінні та діалектичній єдності.
Своєрідність такого розрізнення сутності та явища у сфері права
обумовлене тим, що право як сутність носить суб‘єктивний характер, а право
як явища – офіційно-владний (і в цьому сенсі суб‘єктивний) характер,
залежить від волі, і, можливої сваволі суб‘єктів офіційної влади. Тому закон
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(позитивне право), тобто те, що у офіційно-владному (державному) порядку
встановлено і вважається примусовим, може як відповідати сутності права
(тобто бути правовим явищем, правовим законом, виразом правової
сутності), так і протирічити цій сутності (тобто бути не правовим явищем,
противправним зконом).
Тому, з урахуванням таких колізій, предмет філософії права можна
сформулювати наступним чином: це право і закон у їх різниці,
співвідношенні та єдності. При цьому право розуміється як об‘єктивна
правова сутність, що не залежить від волі та сваволі законодавця (держави),
а під законом як офіційно-владним явищем – мається на увазі все позитивне
право (всі його джерела, всі його форми виразу) тобто примусово-обов‘язкові
встановлення (правила, норми поведінки), які залежать від волі та можливої
сваволі законодавця (держави), і відповідно, можуть як відповідати, так і не
відповідати сутності права (праву як сутності).
Таке теоретичне розрізнення об’єктивної правової сутності (права як
сутності) та суб’єктивного правового явища (права як явища) спричинило два
принципово різних підходи до розуміння сутності правових явищ, а
відповідно, і два типи праворозуміння. Так,
у природноправовоих концепціях філософії права предметна сфера
філософії права визначається різницею і співвідношенням природного права
та позитивного права («jus positivism» – позитивне право – термін виник у
римській та утвердився у середньовічній юриспруденції). Для прибічників
юснатуралізму (jus nsturale – природне право) природне право – єдине
істинне право, право у власному сенсі, тоді як державно встановлене та
офіційно діюче право (тобто позитивне) – право неістинне, встановлене,
довільне, штучне і неприродне. Тому філософія права у трактовці
юснатуралістів – це по суті філософія природного права.
протилежної позиції притримуються представники легізму (lex – закон).
У своїх позитивістських та неопозитивістських вченнях про право вони
заперечують не тільки природне право. Але й взагалі об‘єктивну сутність
права, незалежну від волі законодавця, офіційної влади. Право для легістів –
це закон (позитивне право), який саме в силу свого офіційно-владного,
примусово-обов‘язкового характеру є справжнім правом. Максимум, який
допускається певними представниками легізму (юридичного позитивізму та
неопозитивізму) – це філософія позитивного права, своєрідне обґрунтування
легізму та позитивного законоднавства.
Філософія права має багату та давню історію. За часів давнини та
середньовіччя проблематика філософсько-правового профілю розроблялась
як фрагмент та аспект більш загальної теми, а з 18 ст. – як окрема наукова
дисципліна. Першопочатково термін «філософія права» з‘являється у
юридичній науці, завдяки німецькому юристу Гуго Гроцій, предтечі
німецької історико-правової школи. Він використовував цей термін для
позначення «філософії позитивного права», або «філософської частини
вчення про право». На його думку юриспруденція повинна складатись з
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

196

трьох частин: юридичної догматики, філософії права (філософії позитивного
права) та історії права.
Широке розповсюдження терміну «Філософія права» пов‘язане з
діяльністю Гегеля та його «Філософією права» (1820). За Гегелем філософія
права – це істинно філософське вчення про природне право (або
«філософське право»), тобто для Гегеля філософія права – філософська
дисципліна, а не юридична як у Гуго. Наука про право – це частина
філософії, тому предмет філософії права Гегель формулює так: філософська
наука про право має своїм предметом ідею права – поняття права та його
здійснення», а завдання філософії права полягає в тому, аби, осягнути думки
що лежать у основі права. А це можливо лише за допомогою розуму,
правильного мислення, філософського пізнання права.
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИАТННЯ
Два підходи до питання про визначення дисциплінарного характеру
філософії права як юридичної та філософської науки, які сходять, відповідно,
до Гуго та Гегеля, отримали свій подальший розвиток у філософськоправових дослідженнях ХІХ–ХХ ст. У цей період активно займались даними
питаннями кантіанці та неокантіанці, младогегельянці, представники
різноманітних
напрямків
християнської
філософії
(неотомізм,
неопротестантизм),
феноменологізму,
філософської
антропології,
інтуїтивізму, екзистенціалізму тощо.
Але в цілому, з другої половини ХІХ ст. філософія права переважно
розроблялась як юридична дисципліна, хоча її розвиток і пов‘язаний тісно з
філософською думкою, і по суті, ми маємо з концептуальною різницею
юридичного та філософського підходів до розуміння та трактування права.
У філософії права як особливій філософській дисципліні (наряду з
філософією релігії, філософією природи, філософією моралі тощо)
пізнавальний інтерес зосереджений, переважно, на демонстрації
пізнавальних можливостях та евристичному потенціалі філософії у особливій
сфері права. Звідси інтерес до мови та мовного апарату права, гносеології,
аксіології та методології права.
У концепціях права, розроблених з позиції юриспруденції, як
правило домінують правові моменти та орієнтири дослідження. Профіль тут
заданий потребами самої правової сфери у філософському осмисленні. Звідси
переважний інтерес до таких сфер як сенс, місце та значення права і правової
думки у контексті правового світогляду, форми і норми соціального життя.
2. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПРАВА.
Сьогодні у юридичній науці склалась дивна пізнавальна ситуація. Її
об‘єктивний стан на сьогодні відкрив протиріччя між традиційним
розумінням сутності права та тими новітніми дослідженнями, які вимагають
серйозних уточнень та доповнень щодо цього розуміння. Проаналізуємо дану
ситуацію детальніше.
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Визначення права, яке міститься у сучасній юридичній літературі,
зводиться до того, що право є сукупністю правил поведінки (норм), які
виражають волю панівного класу та забезпечуються державним
примусом. Дане визначення, сформульоване, до речі, А.Я.Вишинським на
Першій Всерадянській нараді наукових працівників права у 1938 р., з тими
чи іншими модифікаціями було сприйнято юридичною наукою (Маркс та
одночасність права і держави). На сьогодні існує ціла низка науковцівюристів, які виступають за розширення даного визначення. Таким чином
можна намітити перший полюс протиріччя: ті, хто виступає за традиційне
визначення
права
номінально
позиціонуються
як
прибічники
«вузьконормативного» розуміння права, інші – «широкого» розуміння права.
У теорії права, до речі, на сьогодні все помітнішим стає панування того,
що французький правознавець Жан Леклерк назвав «юридизмом», тобто
пануванням вузькопрофесійного юридичного підходу до феномену права, і,
відповідно, визнання його приоритетним у вирішенні соціальних проблем.
Іншими словами, «юридизм» означає спробу відриву права від політики та
інших сфер знання. І перш за все – від філософії. Але ж сьогодні все більш
очевидним стає той факт, що цілісне, всебічне осмислення правових явищ
забезпечує перш за все філософський підхід.
Характерно, що у історичному сенсі розвиток правових проблем було
найтіснішим чином пов‘язане саме з філософією. Принаймні до ХІХ століття
теорія права розвивалась переважно у лоні філософії. Всі значні філософські
постаті – від Платона до Гегеля – обов‘язково звертались до сфери права та
залишили в ній значний відбиток. Саме філософи, а не юристи, постійно
намагались вирішити питання «Що є право?», іншими словами зрозуміти
сутність, місце та функцію права у людському суспільстві. Саме це завдання
за своєю глибиною є філософським – не випадково і Бекон, і Юм, і Гоббс, і
Локк, і Спіноза, і Кант, і Фіхте, і Гегель і безліч інших мислителів викладали
свої погляди у формі філософсько-правових творів, вже одним цим
демонструючи нерозривний зв‘язок цих областей знання.
Показово, що і у ХІХ ст., з поступовим переходом права як особливого
предмета дослідження у руки юристів-професіоналів, труди правознавців як
правило написані у філософському дусі. Навіть роботи Кельзена, який
навмисне відсторонювався від всього, що не пов‘язане прямо і безпосередньо
з правом, несуть у собі великий філософський заряд.
Нерозривність теорії права та філософії права відображена і в
понятійному апараті, і в термінології, яку використовують обидві галузі
знання. Ця термінологія, по суті, є тотожною, якщо не брати до уваги певні
професійно-технічні аспекти юриспруденції, пов‘язані головним чином з
вузькою специфікою власне юриспруденції .
«Вузьконормативне» розуміння та визначення права можна піддати
сумніву з трьох основних позицій:
 по-перше, правом є не лише те, що встановлено або санкціоновано
офіційними державними органами, але й те, що з об‘єктивною
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необхідністю витікає з життєдіяльності суспільства; право існує не
лише у формі офіційно-інституалізованої нормативності, але й у
багатьох інших, в тому числі і ненормативних формах (норми права та
інші соціальні норми);
Норми права
Інші соціальні норми
виникають,
коли
формується існують у будь-якому суспільстві;
держава;
встановлюються
або встановлюються або санкціонуються
санкціонуються державою;
іншими суб‘єктами суспільства;
виражають
волю
домінуючої виражають волю різних частин
частини суспільства;
суспільства;
утворюють внутрішньо погоджену можуть
не
бути
внутрішньо
цілісність, єдність, тобто систему;
погодженими, не мати властивостей
системи;
існують лише як одна (єдина) існують у вигляді кількох відносно
система норм у суспільстві
самостійних систем нормативного
регулювання
формулюють правила поведінки у виражені не тільки через права й
вигляді прав і обов‘язків;
обов‘язки, а й через загальні
принципи, цілі, гасла;
як правило, формально визначені за у багатьох випадках позбавлені
змістом;
формальної визначеності;
мають цілком визначені форми можуть виражатися у будь-яких, не
зовнішнього виразу;
завжди фіксованих формах;
мають точно визначені межі дії, не завжди мають точно визначені
чинності;
межі дії;
забезпечуються, крім інших засобів, забезпечуються
тільки
звичкою,
ще й державним примусом
внутрішнім переконанням, моральним, громадським впливом та іншими
позадержавними засобами
 по-друге, право – це не лише сукупність правових норм, але й система
правових принципів, правова політика; право не можна зводити лише
до статичної сукупності його норм, оскільки сенс права – у його
динаміці, у дієвості, практичному регулюванні відповідних суспільних
відносин;
 по-третє, визначення права, з одного боку як державної волі, а з
іншого – як статичної сукупності нормативних приписів є внутрішньо
суперечливим, оскільки сама воля є, як відомо, динамічним видом
свідомості, який постійно розвивається і не зводиться лише до одних
приписів.
Отже, право не зводиться лише до сукупності законів, до діючого
законодавства, тобто до певної суми правил поведінки (норм), встановлених
державою. Це положення аргументується самим ходом історії розвитку
права: добре відомо, що на ранніх його ступенях суспільні відносини носять
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правовий характер, але ще не регулюються законодавчими нормами. Лише
згодом у суспільстві закріплюється нормативно-правова форма буття
права, що зовсім не означає зникнення всіх інших ненормативних його видів.
Далі, фактичне існування певних суспільних відносин, які мають
правову природу, може не відповідати як законодавству в цілому, так і
окремим законам. Саме тут виникає другий полюс протиріччя, яке полягає у
протиріччі між правом і законодавством (особливо глибокими дані
протиріччя були за доби Середньовіччя і феодалізму). Адже акт державної
волі є істинним законом лише тоді, коли у його особі «безсвідомий
природний закон свободи стає усвідомленим державним законом» (Маркс,
Енгельс).
Висловлене свідчить про те, що онтологічно право необхідно розуміти
не лише як суму законів, встановлених державою. І генетично, і
функціонально, і з точки зору розвитку воно є певною системою суспільних
відносин, природа яких об’єктивно має правовий характер і які, через це,
вимагають правового вираження або законодавчого оформлення. Цим зовсім
не нівелюється і не принижується значення сукупності законів,
законодавства в цілому, але підкреслюється, що ця сукупність – лише
частина цілого, один з проявів права.
Якщо право – це перш за все саме життя, а не формально-абстрактне
його відображення, то закони лише тому є правом, оскільки відображають
динаміку об‘єктивного суспільного розвитку. Сенс зв‘язку права і закону
полягає в тому, що закон як вираз державної волі покликаний бути точним, у
науковому плані досконало сформульованим, висловлювати об‘єктивно
існуюче право. Законодавець зобов‘язаний мати на увазі під правом саму
дійсність, оскільки зміст закону, який необхідно висловити у акті державної
волі, визначений існуючими суспільними відносинами, тенденціями,
закономірностями їх розвитку. Інакше кажучи, суспільна життєдіяльність
реалізує себе через право, а право, у свою чергу, – через законодавство.
Крім того, на користь «широкого» трактування феномену права
свідчить і його розуміння не лише як сукупності законів держави, а щей як:
 регулятора практики суспільних взаємовідносин;
 ряду принципів та правил поведінки;
 правової культури та правосвідомості.
Адже у праві знаходять своє відображення всі притаманні життю
особливості:






рівень культури та свідомості людей;
характер їх психології;
якість життя;
міра цивілізованості суспільства;
стан економіки тощо.
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Ну і нарешті, дослідники, які розглядають право з т.з.
вузьконормативного підходу, мають небезпеку бачити його виключно як
статично існуюче утворення, без притаманного йому динамізму.
Отже,
традиційне
«вузьконормативне»
визначення
права,
репрезентуючи його як «должне» та ігноруючи його як «суще», орієнтує
дослідника лише на характеристику можливостей права, але не на розкриття
цих можливостей на практиці.
Широке ж трактування права як його буття зобов‘язує пов‘язувати
аналіз законодавства (системи правових норм) з його дією (у дії).
Право й досі залишається, по суті, феноменом «чистої» свідомості або
свідомо змодельованою нормативною поведінкою (сценарієм поведінки,
діяльності), доки воно не втілено у дійсність, не стало частиною правової
практики, не реалізувалось у реальних справах. Втім, не можна у визначенні
зводити право лише до законів та виданих на їх основі підзаконних правових
актів, а саму їх дію, практику їх реалізації та фактичний правопорядок
виводити за межі цього визначення. Ми не маємо права розглядати право як
пасивну реєстрацію дійсності (Д.Керімов).
Розуміння права у всій складності та протирічливості його буття
охоплює, як і будь-яка всезагальна категорія, всю дійсність правової
реальності, всю сферу правового життя суспільства. На основі всього
викладеного пропонується наступне визначення загального поняття права.
Право – історично сформована система принципів, норм та дій, обумовлених
суспільними відносинами, яка регулює ці відносини з метою встановлення
суспільного порядку, який забезпечується різноманітними засобами, в тому
числі і державним примусом.
У запропонованому визначенні права підкреслюється:
 перш за все його вольова сутність;
 далі право характеризується не як проста «сукупність правових номр»,
а як складна «система», яка складається з комплексу компонентів.
Крім того, суттєвим є включення у трактовку права:
 по-перше, правових принципів (основи правової свідомості та основні
напрямки правової політики);
 по-друге, правових приписів (які мають як нормативний, так і
ненормативний характер);
 по-третє, правових дій (які безпосередньо реалізують правові
принципи, політику, приписи, втілення їх у реальне життя, у правову
сферу життєдіяльності суспільства).
Ще раз підкреслимо, що дане визначення права як
найбільш абстрактна дефініція не в змозі охопити всю
багатоманітність проявів правової дійсності і тому розкриває
лише пізнавальний потенціал.
Якщо йдеться про визначення права, то з т.з. правової онтології воно не
є можливим без визначення і самої сутності права, оскільки сааме сутність
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права об‘єднує однією основою всі правові явища. Сутність – це внутрішня
субстанція на противагу зовнішній виразам (які узагальнюються у поняття
явище (традиційне протиставлення сутність–явище)), це стале видношення,
дещо єдине у багатоманітності явищ і проявів. На відміну від сутності явище
(або процес, який розуміється як його розвиток) – є дещо нестале, мінливе.
З висловленого зрозуміло, що сутнісне пізнання права передбачає
віднайдення тих внутрішніх і необхідних, загальних та основних, головних та
сталих властивостей, ознак, рис правових явищ і процесів, єдність і
взаємообумовленість яких (детермінізм) визначає їх специфіку та
закономірності розвитку.
Дані положення дозволяють провести різницю між категоріями явища
та сутності права:
по-перше, сутність права виражає загальні закономірності розвитку
правової дійсності, в той час як окремі правові явища або їх групи виражають
лише специфічні закономірності їх розвитку;
по-друге, у сутності права репрезентовані всі основні, сутнісні, головні
характерні риси правових явищ у єдності, тоді як окремі правові явища не
лише не мають таких якостей, але й нерідко містять неосновні, несуттєві,
неголовні їх властивості, ознаки та риси;
по-третє, у поняття сутності права включено дещо внутрішнє,
глибинне, необхідне, а у поняття правового явища – переважно зовнішнє,
поверхневе, випадкове;
по-четверте, сутність права є усталеною та постійною, у той час як
правові явища відрізняються рухливістю, мінливістю;
по-п’яте, якщо сутність права, як дещо спільне для всіх правових
явищ, може бути виражена тільки і виключно завдяки (посредством) даним
правовим явищам, то останні виступають самостійно, прямо і безпосередньо.
Крім того, не варто ототожнювати сутність права з його
закономірностями. Кожна із закономірностей права є лише однією з форм
його сутності. Більш того, сутність права включає в себе не лише
закономірності розвитку правових явищ, і але й зв‘язок цих закономірностей
із закономірностями інших (не правових) явищ соціальної дійсності
(наприклад, обумовленість права умовами життя суспільства, забезпеченість
дієвості правових норм примусовим механізмом держави, зв‘язок
правосвідомості, правових норм, законності з політикою, мораллю, наукою
тощо).
Істинно юридичні поняття повинні не лише спиратись на реальні
явища об‘єктивної правової дійсності, але й втілювати в себе усе багатство
особливого, індивідуального, окремого, приватного у цій дійсності. Однак
мова не про те, щоб загальні юридичні поняття включали в себе всі без
винятку ознаки окремих правових явищ, а про те, аби в них знайшли своє
втілення ці ознаки у вигляді «екстракції» (у «знятому» вигляді). Оскільки ж у
загальних юридичних поняттях об‘єднуються лише сутнісні ознаки правових
явищ і відкидаються їх несуттєві, вторинні, випадкові ознаки, тому і
складається з першого погляду враження, що ці поняття носять неконкретний
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характер (ТДП майже так само важко вивчати, як і філософію саме завдяки
відсутності конкретики).
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ
Наукові юридичні поняття, які здобуваються мисленням, мають своїм
джерелом практичний досвід і в основному ним визначаються. Але мислення
вносить у зміст наукових юридичних понять не лише досвід як такий, але й
узагальнення його позитивних здобутків, надаючи поняттям форму все
загальності та необхідності. Таким чином ці поняття «очищуються»
(редукуються) від другорядного, приватного, випадкового. Завдяки досвіду
дійсність сприймається як об‘єктивна реальність, як те, що дане у конкретноісторичний відрізок часу. Але то самий досвід дозволяє критично усвідомити
дійсність та перспективи її перетворення, покращення, вдосконалення. Таким
чином, практичний досвід надає емпіричні дані про ситуації, факти,
обставини, про конкретні умови існування та функціонування державних та
правових структур, суспільства в цілому, які завдяки науковому юридичному
узагальненню у поняттях набуває раціонального характеру все загальності та
необхідності, тобто об‘єктивної закономірності розвитку.
3. АКСІОЛОГІЯ ТА СПЕЦИФІКА ЦІННІСНОГО ОСВОЕННЯ СВІТУ.
Аксіологія (від грец. axia - цінність і logos - учення) - філософська
дисципліна, досліджує категорію «цінність», характеристики, структури та
ієрархії ціннісного світу, способи його пізнання і його онтологічний статус, а
також природу і специфіку ціннісних суджень. Термін «аксіологія» введений в
1902 фр. філософом П. Лапи, а в 1904 використовувався вже як позначення
одного з розділів філософії Е.фон Гартманна.
В історії філософії освоєння ціннісної проблематики виділяються кілька
епох. Починаючи з античності і завершуючи послекантовской епохою, можна
говорити про зверненнях до неї переважно «контекстного характеру». При всіх
важливих досягнення філософії І. Канта ні категорія цінності, ні ціннісний світ,
ні ціннісні судження ще не стають предметом спеціалізованої філос. рефлексії.
В історії аксіологія як реальної філософської дисципліни можна розрізнити по
принаймні три основних періоди.
I. Докласичний період (1806–1890). Своїм широким впровадженням у
філософію категорія цінності була зобов‘язана Г. Лотцу, який вводить її в дію
практично у всіх своїх численних творах. «Головним органом» ціннісного
світосприйняття Лотц вважає якесь «одкровення», що визначає відчуття
цінностей і взаємини останніх. При всій своїй суб‘єктивності цінності не
створюються суб‘єктом (як вважав Кант), але лише «розкриваються» ним. Тим
цінністю, «заготовленою» в речах, і здатністю суб'єкта актуалізувати її,
корреспондентность існує, за яку відповідальний Бог як Світовий Розум.
Починаючи з Лотца, поняття цінностей – естетичних, моральних, релігійних –
стають загальнозначущий одиницями філософської лексики. А. Рітчль
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співвідносив предмети віри, на відміну від наукових або метафізичних, з
формулюваннями ціннісних суджень. Ф. Брентано розділив психологічні
феномени на класи уявлень, суджень і душевних переживань, з яких останні
відповідальні за почуття задоволення і невдоволення, основоположні для
ціннісних суджень. Суттєвим загостренням інтересу до ціннісної проблематики
філос. культура того періоду була зобов‘язана Ф. Ніцше, який проголосив у
незакінченій кн. «Воля до влади» знамениту афористичну вимогу «переоцінки
всіх цінностей».
II. Класичний період (1890-1930) ознаменований справжнім
«аксіологічними бумом», коли ціннісна проблематика відразу стала чи не
переважаючою в європейської думки. Класичну аксіологія правомірно
розглядати як єдність «Формальної» – вивчення гранично загальних законів,
укладених в ціннісних відносинах, і «матеріальної» – вивчення структури і
ієрархії наявних, «емпіричних» цінностей. До цих двох предметність можна
додати аксіологічну «онтологію» – вивчення суб‘єктивності/об‘єктивності
цінностей, їх буттєво локалізації та співвідношення з існуванням, а також
«гносеологію» – дослідження місця цінностей в пізнавальному процесі.
В «Формальній» аксіологіє систематизувалися перш за все деякі
аксіологічні аксіоми, напр., 1) існування деякої позитивної цінності = позитивна
цінність; 2) існування деякої негативної цінності = негативна цінність і т.д.
(Брентано); близькі їм реляції цінності та повинності, закон виключеного
третього в аксіології: одна й та сама цінність не може бути і позитивною, і
негативною (М. Шелер); формулювання «закону специфічного ставлення
цінностей» (з двох цінностей одна повинна бути більше, інша – менше),
підсумовування (А + В цінніше, ніж А), «ціннісної інверсії», ціннісного
«обміну» (А + В = В + А), зіставлення: якщо У цінно, оскільки цінно А, то А
цінніше, ніж В (Т. Лессінг).
«Матеріальна» аксіологія відповідає способам ієрархізація основних
класів цінностей. Е. фон Гартман пропонував ціннісний ряд: задоволення –
доцільність – краса – моральність – релігійність, почасти нагадує ієрархію благ
у платонівскому «Філебі». Субординації цінностей приділяв увагу Г.
Мюнстерберг.
Найбільш глибоке осмислення принципів «матеріальної» аксіології було
представлено у Шелера. Ієрархія ціннісних модальностей описується в
послідовності чотирьох рядів:
1) ціннісний ряд «приємного» і «неприємного»;
2) цінності вітального почуття: всі якості, які охоплюють протилежність
«благородного» і «низького», а також цінності сфери значень «благополуччя» і
«добробуту»;
3) області духовних цінностей: «прекрасний» і «потворне» і весь круг
чисто естетичних цінностей; «справедливий» і «несправедливе», тобто область
етичних цінностей, і цінності чистого пізнання істини, що прагне реалізувати
філософія;
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4) вищої ціннісної модальністю виявляється модальність «святого» і
«звичайним»; основний її ознака - те, що вона являє себе тільки в «абсолютних
предметах», і всі інші цінності є її символи.
Кожній з цих чотирьох ціннісних модальностей відповідають свої «чисті
особистісні типи»: художник насолоди, герой або проводом дух, геній і святий;
відповідні спільноти - прості форми "товариств», держава, правове та культурне
співтовариство, спільнота любові (Церква).
Інші значні схеми ієрархізація цінностей розроблялися Баденській
школою неокантіанства (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт), а також персоналістом
В.Штерном, розрізняли цінності-цілі та цінності-носії: друга є засобами для
першої, але і серед перших деякі можуть бути засобами для інших вищих
цінностей. Ієрархія «самоцінність» є ієрархія особистостей різних порядків; її
завершує «самоцінність з безмежною самоценностной повнотою» –
БожественнаВсеОсобистість.
«Ціннісна ситуація», як і пізнавальний акт, припускає наявність трьох
необхідних компонентів: суб'єкта (в даному випадку «оцінює»), об'єкта (у
даному випадку «оцінюваного») і деяких відносин між ними (у цьому випадку
«Оцінювання»). Оскільки всі три компоненти містяться в ній вже аналітично
(входять в саме її поняття), то не було філософів, які могли б заперечувати хоча
б одна з них. Розбіжності були пов‘язані тому переважно з порівняльною
оцінкою їх місця в «ціннісної ситуації» і, відповідно, онтологічного статусу
цінностей. Основні позиції вичерпали всі чотири логічні можливості, які можна
було б записати у вигляді тетралемми.
Розробка ціннісних аспектів пізнання належала переважно Баденській
школі. Віндельбанд, з'ясовуючи предметні межі філософії і конкретних наук
(що вивчають різні роди сущого), визначав філософію як таку як «науки про
необхідних і загальнозначимих визначеннях цінностей ». Будь-які - як
«практичні», так і «теоретичні» - судження з необхідністю включають в себе і
оцінку свого змісту. Значення ціннісних компонентів у науковому пізнанні
спеціально розглядалося М. Вебером, які висунули концепцію «ціннісної ідеї»,
яка визначає установки вченого і його картину світу. Спеціальне значення
«Ціннісна ідея» має для наук про культуру, до яких він відносив і соціологію.
III. Посткласичний період (з 1930-х рр..). Теоретичне значення сучасного
етапу аксіології у порівнянні з класичним. Можна обмежитися лише двома
моментами сучасного «аксіологічного руху»: окремими напрямками розвитку
класичних моделей аксіології і деякими відносно новими тенденціями.
Сучасний аксіологічний натуралізм виходить з старого постулату про те,
що річ володіє цінністю, оскільки вона бажана (див. вище), – при тому, що
існують розбіжності щодо того, що саме в суб'єкт перетворює предмет в
цінність (потреба або почуття задоволення). Ці ідеї відстоювали Р. Перрі
(цінність як похідне від інтересу), К.І. Льюіс (цінність як «довготривале почуття
задоволеності »), але найбільш значна фігура тут - Дж. Дьюї. Американські
прагматисти розрізняли об‘єкти, «провокували» ціннісне ставлення, і самі
цінності, спонукання і бажання. У бажанні, що лежить в основі ціннісних
установок, розрізняються два рівні – спонукання і інтерес, а також фактуальние
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і ціннісні судження. До перших належать: «Мені подобається те-то», «Я люблю
то-то », до других – «Це заслуговує на увагу», «Цим варто насолодитися »і т.д.
Всі ціннісні судження – судження досвіду, а тому підлягають
експериментальної перевірці. Елементи біхевіоризму виявляються в роботах А.
Маслоу, Р. Кенне і багатьох інших англомовних авторів.
Згідно феноменології, навпаки, ціннісні судження не емпіричні, але
апріорно синтетичні, а аксіологія в цілому - апріорістское науковчення,
методологічно відмінне від емпіричних наук. Р. Інгарден розрізняв в
аксіологічними контексті естетичне і теоретичне переживання і відповідні
установки. Як і Гуссерль, він бачив у цінностях суще (на відміну від
неокантіанців), але цінності - не властивості речей, «володіння» ними не
належить до відношення прісущності, і тому незбагненно, яким все-таки чином
речі можуть бути носіями цінностей. Носії етичних цінностей – особистості,
естетичних – твори мистецтва, пов‘язані, однак, з онтологічної точки зору не до
реальним, але до інтенціональних сутностей. Близький цього напрямку був і Я.
Мукаржовскій, який розробляв семіотичну трактування цінностей (а також
диференціацію ключових понять, в Зокрема цінності і цілі). Згідно з його
ієрархізація слід розрізняти цінності існування, інтелектуальні, етичні, соціальні
та релігійні.
Аксіологія – філософська дисципліна, що займається дослідженням
цінностей як змістотворних проснованій людського буття, які задають
спрямованість і вмотивованість людської життя, діяльності та конкретним
діянням і вчинків. Виділення та конституювання предметної проблематики
аксіології як самостійної області філософської рефлексії було пов‘язано:
1) з переглядом обгрунтування етики (в якої буття ототожнювалося з
благом) Кантом, який протиставив сферу моральності, тобто свободи, сфері
природи, тобто необхідності, що вимагало чіткого розмежування належного і
сущого,
2) з розщепленням поняття буття в послегегелевской філософії, яке
розділяється на «актуалізованої реальне» і «бажане і належне», рефлексією над
тими теоретико-методичними та практично-діяльнісних наслідками, які
виходили з тези про тотожність буття та мислення;
3) з усвідомленням необхідності обмеження інтеллектуалістскіх домагань
філософії і науки, того, що пізнання не є областю їх монополії та домінування, а
також того, що воно також пов'язане складними відносинами з спрямованістю
людської волі (для якої критеріальні розрізнення істини і неістинним є далеко
не єдиним і не завжди визначальним серед інших критеріїв: добро - зло,
прекрасне -- потворне, корисне - шкідливе і т.д.);
4) з виявленням неусувними з пізнання оціночного моменту, різних
модальностей і (пізніше) типів організації розумової діяльності (логіка,
антропологія, лінгвістика, семантика і т.д., з якими виявиться пов'язаний новий
поворот у розвитку аксіології);
5) з постановкою під сумнів найбільш значущих цінностей християнської
цивілізації в концепціях Шопенгауера, К'єркегора, Дільтея та ін, але перш за все
з «відкритим викликом» їм, кинутим Ніцше;
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6) з усвідомленням, з іншого боку, неможливості редукції поняття
цінності до «блага» (традиція, що йде від Платона) або її розуміння як
«Вартості», економічної цінності (традиція, яка утвердилась в класичній
політекономії, істотно переосмислена Марксом у «Капіталі» і покладена потім в
основу марксистської аксіології, будучи сполучена з розробками раннього
Маркса та ін аксіологічними теоріями).
У філософії це вилилося у прагненні підвести риску під класичним
етапом її розвитку, що, зокрема, стало фіксуватися і термінологічно у
визначенні напрямків і шкіл як «нео» філософій (неокантіанство,
неогегельянство і т.д.), а змістовно (крім всього іншого - зміни проблематики,
стилістики і т.д.) виразилося в тому числі в плюралізація способів
філософствування, породження багатьох разноаксіологіческі орієнтованих
традицій. Звернення до проблем А. виявилося в цій ситуації одночасно і
симптомом кризи освітянського раціоналізму і способом його подолання,
свідченням завершення однієї фази філософського розвитку і в той же час
основою переструктураціі філософського знання. Більш того, «аксіологізація»
пізнання
виявила
принципову
різність
(іноорганізованность
і
іноупорядоченность), а також взаємодоповнюючі і взаємопроникнення один в
одного різних можливих систем знання (сама ідея побудови та аналізу різних
«можливих світів», настільки популярна в 20 ст., предзадавалась
аксіологічними дослідженнями друга половини 19 ст.). Саме в аксіології і
завдяки їй була усвідомлена з усією очевидністю неоднорідність самого
наукового знання, поряд з природничих, математичним, технічним знанням
було конституйована як особливе соціальне і гуманітарне наукове знання.
Антропологічний і екзистенціальний поворот у філософствуванні також
зумовлений багато в чому сталося раніше аксіологічними поворотом. Основне
питання, який із самого початку поставила аксіологія и яке потім всередині неї
неодноразово переформулювати, – це питання про умовах можливості оцінок,
які мають «абсолютне значення», їх критерії та співвідносними різних систем
цінностей між собою. Тоді основне завдання аксіології можна бачити в аналізі
того, як можлива цінність в загальній структурі буття і як вона співвідноситься
зі світом наявного буття, з даностями соціуму і культури (як цінності, будучи
звернені до людини, реалізуються в дійсності). Остання виводить аксіологію за
рамки чисто філософської дисциплінарної і вимагає її переформулювання в
термінах соціогуманітарної науки (соціології, психології, культурології і т.д.,
виступаючи підставою спроб побудови окремої наукової дисципліни –
аксіометріі). Рішення названої задачі викликало в аксіології спочатку різні
відповіді в залежності від розуміння самої природи цінності, способу її
існування, джерела її виникнення (продукування). Одна з основних версій (у
кількох варіантах) аксіології була запропонована в неокантіанстві, і
кваліфікується в як трансценденталістская. Традиційно початок дисципліни
зв‘язується з ім‘ям Лотца, тим, хто ввів в своєму аналізі логічних і
математичних істин поняття «значущості» як специфічної характеристики
розумового змісту, а в естетичних і етичних контекстах який використав у
аналогічному розумінні поняття «цінності». Погляди Лотца розвинув Коген.
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Згідно Когена, цінності пов‘язані з породжуваною ними «чистою волею»
трансцендентального суб‘єкта, при цьому саме трансцендентальне розуміється
як основоположне, таке, що постійно заново здійснюється мисленням (зокрема,
в етиці постійно «перевтілюється» ідея свободи людської особистості як
абсолютний ідеал, тобто цінність). Основний же варіант трансцендентальної
версії аксіології був запропонований Баденській школою неокантіанства
(Віндельбанд і Ріккерт). Віндельбанд обгрунтовував через теорію цінностей
загальзначимість не тільки морального дії, а й теоретичного (філософського)
пізнання в цілому. Стверджуючи «Абсолютність оцінки» як «корінного факту»
філософії, Віндельбанд бачив в аксіології спосіб подолання релятивізму, що
ототожнюється їм з «смертю» філософії. Ні від чого і ні від кого не залежить і в
цьому сенсі абсолютна значущість (цінності істини, добра і краси), до якої
прагнуть заради неї самої, виявляється в цінності-блага культури (наука, право,
мистецтво, релігія, «нормуючий» ціннісні змісту) і обертається до пізнання,
споглядає і чинного індивіда, виступаючи як вимога повинності. Носій
цінностей і джерело нормотворчості – трансцендентальний суб‘єкт. Як
принципи буття, пізнання й діяльності трактував цінності Ріккерт, вважаючи,
що єдність «Я» і світу можливе лише як єдність дійсності і цінності.
Трансцендентні цінності виявляються в іманентному світі як «смисли»,
зафіксовані в культурі як «значущості» (нормативні вимоги повинності).
Вивчаються цінності в науках про культуру за допомогою особливих
ідіографіческіх
методів,
відмінних
від
генералізірующіх
методів
природознавства (наук про природу). Тим самим аксіологія обертається і
спеціальною методологією (однієї з основних тем, зокрема, соціології 20 ст.). У
цілому ж трансцендентальна версія неокантіанство може бути охарактеризована
як нормативістська (норматівізм), що веде або до «суб‘єктивізація»
(плюралізація) проблематики аксіології, або до її «спірітуалізаціі» через
постулюванні надлюдського логосу.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Таким чином, аксіологія конституюється як філософська дисципліна в
специфічних конкретно-історичних умовах філософсько-інтелектуального
життя Європи, що характеризуються вичерпання імпульсів, заданих
Просвітництвом, усвідомленням (швидше, передчуттям) переломною епохи і
необхідності зміни вектора розвитку.
Можна констатувати, що до теперішнього часу аксіологія утвердилася як
особлива область знання не тільки в західній, а й пострадянської традиції.
Більш того, сучасна аксіологія виходить на новий етап свого розвитку
(ціннісний релятивізм постмодернізму, компаративістської філософія,
герменевтичної теорії, філософії і соціологія знання, філософії та соціології
освіти і т.ін.), пов‘язаний з трактуванням філософії як самосвідомості культури,
як рефлексії над її граничними (смисловими і ціннісними) підставами, як засоби
конструювання і освоєння нових «можливих людських світів» (в тому
відношенні що співвідносить з мистецтвом, релігією і наукою), як задає не
тільки теоретичне, але й практично-духовне ставлення до світу і людини (у
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цьому плані що співвідносить з етикою, правом і наукою), у тому числі на
основі «ціннісного заподіяння» (механізми цілепокладання і що повинно бути).
Аксіологія повертає філософське і соціогуманітарної пізнання до аналізу
феноменів особистості та індивідуальності, «людського в людині», сенсів і
виправдання людського буття, його ідеалам і імперативам. В даний час
аксіологія як теорія доповнюється феноменологією цінностей (історія як
генетична «дедукція» цінностей, соціологія як репрезентація типів і ієрархій
ціннісних систем, культурологія як конкретний цілісний аналіз автономних
культурних утворень). В якості особливого рівня наукового вивчення цінностей
пропонуються різні програми аксіології.
ВИСНОВКИ ДО ТЕМ ЛЕКЦІЇ
Філософське осмислення права – завдання особливої теоретичної
дисципліни – філософії права, предметом якої є з'ясування сенсу права, а
також обгрунтування розуміння цього сенсу, а її основыми категоріями –
ідея, сенс, мета права, справедливість, свобода, рівність, визнання, права
людини і ін.
Філософія права має складну структуру, в яку входять: онтологія права,
гносеологія права, аксиология права, феноменологія права, правова
антропологія, прикладна філософія права і ін.
За своїм статусом філософія права є комплексною, суміжною
дисципліною, що знаходиться на стику філософії і юриспруденції, в рамках
правознавства філософія права тісно пов‘язана з теорією права і соціологією
права.
Функціями філософії права є: світоглядна, методологічна, відбивноінформаційна, аксиологическая, виховна і ін.
Наука є системою понять про дійсність і має на меті дослідження на
основі певних методів пізнання об‘єктивних законів розвитку природи,
суспільства і мислення, для передбачення і перетворення дійсності в
інтересах суспільства, людини. На¬ука — це одночасно і система знань, і їх
духовне виробництво, і практична діяльність на їх основі. Наука є складовою
частиною культури людства, її питома вага постійно зростає.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ ЛЕКЦІЇ
Контрольні питання
1. Що вивчає філософія права?
2. Які існують точки зору на предмет філософії права і яка з їх здається
вам найбільш обґрунтованою?
3. Чим відрізняються предмет філософії права і предмет загальної теорії
права?
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4. Що складає особливості методу філософії права?
5. Яке місце посідає філософія права в системі філософських наук?
6. Яке місце посідає філософія права в системі юридичних наук?
7. Як би ви сформулювали основне питання філософії права?
8. Які функції виконує філософія права?
9. Чому необхідно вивчати філософію права майбутньому юристу?
Філософський словник до теми: природне право, позитивне право,
сутність права, правова реальність, правове мислення, правосвідомість,
закон, аксіологія, суще, належне, цінності.
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ТЕМА:
№17. «ЕТИКА ЯК ФІЛОСОФСЬКА НАУКА. МОРАЛЬ І ПРАВО»
(2 години)
ПЛАН
Вступ.
1. Поняття «етика», «мораль», «моральність».
2. Місце етики в системі філософського й гуманітарного знання.
Класифікація етичних напрямків.
3. Структура етичного знання.
4. Етика в системі знань про людський дух. Мораль і право.
Висновки.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ
Мета лекції: Вивчення даної теми допомагає спрямувати діяльність
студентів на ознайомлення з моральними парадоксами і складностями, які
породжуються людською діяльністю, а також сформувати свою власну
позицію і свідоме ставлення до життя, які відповідатимуть висоті моральних
цінностей правників. Мета лекції полягає у формуванні та розвитку культури
етичного мислення, визначення моральних почуттів, сприяння виробленню
моральних переконань, моральної самосвідомості людини, етичних знаннь
студентів, уміння аналізувати моральний досвід різних поколінь людства та
власного народу; виробляти навички самостійного аналізу свого
внутрішнього світу, умінь застосовувати отриманні знання при оцінці
конкретної ситуації.
Завдання лекції: розкрити теоретичні питання етики – сутність моралі і
моральності, їх походження, основні категорії етики, особливості їх
реалізації в професійній діяльності юристів; особливості етичної думки
різних історичних епох; призначення та функції моралі, специфіку
морального регулювання, його відмінність від правової регуляції
ВСТУП
Вивчення моральних аспектів і проблем професії необхідно кожному
юристові, особливо в сучасних умовах, коли ставиться завдання гуманізації
суспільного й державного життя, коли людина проголошена Конституцією
вищою цінністю й на перший план висуваються гарантії її прав і свобод. А
юридична професія має своїм «об'єктом» саме людину. Діяльність юриста
стосується найважливіших благ, інтересів людей, нерідко пов'язана із
вторгненням у їх особисте житті, а іноді й з обмеженням прав, прийняттям
рішень, що впливають на долю людини.
Сучасна етика найменше претендує на те, щоб «навчити» моралі,
вкласти у свідомість людини набір цінностей і правил поведінки,
придатних на всі випадки життя. Виходячи з осмислення історико-етичного
досвіду, історичного процесу морального розвитку суспільства й людини,
сучасна етика прагне навчити людину іншому - свідомому й розумному
ставленню до моральних проблем.
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Метою даної лекції є залучення до фундаментальних моральних
цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки,
пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування
уміння орієнтуватися у світі міжлюдських відносин з позицій гуманізму.
Найзагальніша задача лекції – закласти фундамент етичних знань
студентів.
1. ПОНЯТТЯ «ЕТИКА», «МОРАЛЬ», «МОРАЛЬНІСТЬ»
Перш ніж розглядати предметну сферу етики, треба визначитися з
головними поняттями, якими оперує ця філософська дисципліна.
По-перше, установимо, що означає сам термін «етика». Походить він
від давньогрецького слова «етос» (ethos), яке ще в Гомера означало «місце
проживання», «спільне житло». Згодом, слово етос почало розумітися як
«звичай», «характер, «порядок», «вдача». Виділені дефініції слова «етос» не
суперечать один одному, вказуючи на зв'язок між середовищем проживання,
колом спілкування й характером людини. Античні філософи
використовували його для позначення усталеного характеру того або іншого
явища. Зокрема, йдеться про етос першоелементів дійсності (Емпедокл),
людини (Піфагор, Демокріт, Геракліт, Крітій) тощо.
У творах давньогрецького філософа Арістотеля (384-322 до н. е.)
знаходимо два терміни, похідні від слова етос: ethikos (етичний) і ethika
(етика). Термін етичний потрібний був мислителю для позначення чеснот, що
стосуються людської вдачі, характеру, на відміну від чеснот діаноетичних,
тобто пов‗язаних з мисленням, розумом людини. Що ж до науки – галузі
пізнання, котра вивчає власне етичні чесноти, досліджує, яка людська вдача є
найдосконалішою, – то таку науку Арістотель або його найближчі учні й
назвали етикою. (Дещо раніше виникає, щоправда, слово ethikon, множиною
від якого власне й є ethika.) Філософ залишив праці, до назв яких уперше
входить це слово: „Нікомахова етика‖ (найімовірніше, відредагована сином
Арістотеля Нікомахом), „Євдемова етика‖ (пов‗язана з його учнем Євдемом)
і так звана „Велика етика‖, що являє собою стислий конспект двох перших.
Етикою Аристотель називав:
• сукупність етичних чеснот;
• особливу науку, галузь філософського знання.
У науковому побуті поняття «етика» закріплюють стоїки (з 3 ст. до
н.е.), вони стали вважати її однією з трьох частин філософії (поряд із фізикою
й логікою).
У загальнокультурній лексиці слова "етика", "мораль, "моральність"
взаємозамінні, тобто як правило вживаються як синоніми. Наприклад, можна
сказати, що вчинок етичний, а можна — що вчинок моральний. Однак у
рамках наукового знання ці слова мають різний сенс. Під поняттям «етика»
звичайно мається на увазі теоретичне знання (наука). Під поняттями
«мораль» й «моральність» - досліджуваний цією наукою предмет, особлива
форма суспільної свідомості або людської діяльності.
Відмінність між мораллю і моральністю коротко можна сформулювати
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

213

таким чином.
 Мораль виступає як певна форма свідомості – сукупність
усвідомлюваних людьми принципів, правил, норм поведінки.
 Моральність - утілення даних принципів, правил і норм у реальній
поведінці людей та стосунках між ними.
Однак дотепер не вироблено стійких, загальнозначущих визначень цих
понять.
Незважаючи на те, що етика - стійка система знань, вона передбачає
вибір індивідуальної позиції з тієї чи іншої проблеми. Явища, що
осмислюються етикою, надзвичайно складні й багатогранні. Більшість
етичних проблем носить дискусійний характер.
Задачі, що стоять перед етикою:
1.
Описувати мораль – її історію, її теперішні норми, принципи,
ідеали, те, що називають моральною культурою суспільства;
2.
Пояснювати мораль – намагатися дати аналіз сутності моралі в
―тому, що повинно бути‖ і ―тому що існує‖ варіантах;
3.
Вчити моралі – давати людям необхідні знання про добро і зло,
сприяючи самовдосконаленню людини та вироблення їх власної стратегії
―вірного життя‖
Е.Фромм виділив дві сторони етики: гуманістичну і авторитарну.
Етика і мораль орієнтуються на людину, вважають її найвищою
цінністю і метою – це гуманістична етика (етика Відродження;
демократичного та громадського суспільствам Нового часу)
Є періоди, коли найвищою цінністю і метою етики і моралі
оголошується не людина, а дещо інше, зовнішнє стосовно неї (ідея комунізму
або світового панування), а сама людина розглядається лише, як засіб
досягнення цієї мети. (Це характерно для всіх тоталітарних режимів
суспільств, як у минулому (східних деспотій, європейський абсолютизм,
німецький егоїзм, радянська тоталітарна система), так і зараз. Етика, що
панує у таких суспільствах, яка є нав‘язувана ними, буде мати
авторитарний характер.
Основи гуманістичної етики проголошені Кантом (категоричний
імператив). Авторитарна етика базується на ірраціональному авторитеті,
що спирається на страх, залежність та насилля. Гуманістична етика –
раціональна – антропоцентрична.
Зв'язок етики з іншими науками
Сформувалася етика у лоні філософії, тому вона споріднена зі всіма
основними її розділами — онтологією (вченням про буття), гносеологією
(теорією пізнання), аксіологією (вченням про цінності), праксеологією
(вченням про буттєву практику людини).
З'ясовуючи сенс життя, етика змушена вийти на основоположні
онтологічні проблеми, зокрема буття людини як особистості. Етику як науку
нормативну, що визначає поведінку індивіда в конкретних випадках,
цікавить передусім потенційне буття, світ належного. Проте вона зважає і на
реальні моральні стосунки людей, тобто на моральність.
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Спорідненість етики з гносеологією зумовлена необхідністю
осмислення природи, сутності, структури і функцій моралі, піднесення
моральних уявлень, які загалом належать до буденної свідомості, до рівня
наукових понять.
З аксіологією етику ріднить аналіз природи та сутності абсолютних,
безумовних цінностей, до яких належить передусім добро.
Розв'язує етика і праксеологічні проблеми, зокрема створює зразкові і
практичні моделі людських стосунків та засоби їх реалізації, пропонує певні
рекомендації. Отже, вона є практичною філософією, перебуває в органічному
зв'язку з праксеологією, яка досліджує активне, дійове, практичне ставлення
людини до світу, можливості, способи й межі її діяльності, зокрема проблему
свободи і необхідності та різні способи її розв'язання — фаталізм (панування
над людиною невідворотних сил); волюнтаризм (проголошення волі як
першооснови і творця дійсності); концепції, в яких переборюються крайнощі
фаталізму й волюнтаризму.
Як наука про належне етика перебуває у взаємозв'язках із
футурологією (лат. futurum — майбутнє і грец. logos — слово, вчення) —
наукою про майбутнє людства.
Крім того, вона взаємодіє з естетикою, психологією, педагогікою,
історією, етнографією, культурологією, мистецтвознавством, іншими
науками, які досліджують буття людини.
Психологія – надає етиці конкретно-науковий матеріал про механізм
поведінки та регуляцій особистості.
Етнографія – допомагає знати про виникнення тих чи інших норм моралі.
Історія – пояснює мінливість та суперечність норм моралі.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Таким чином, розглянувши основну етичну термінологію, ми вже
склали певне попереднє уявлення про етику та її предмет. Це уявлення,
однак, надто загальне: з точки зору вимог сучасної наукової раціональності
важко задовольнитися поняттям про „характер‖ або „вдачу‖ як основний
предмет етики.
У філософії прийнято розрізняти поняття: етика – вчення про мораль;
мораль – норми і правила поведінки; моральність – практичне втілення
моралі.
Основними завданнями етики є: опис, пояснення і навчання моралі.
В науці прийняти виділяти дві сторони етики: гуманістичну (спрямовану на
людину) і авторитарну (спрямовану на певну ідею)
Етика пов‘язана з багатьма гуманітарними науками (гносеологією,
аксіологією, праксеологією, онтологією, футурологією, психологією,
етнографією, історією та ін.).
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2. МІСЦЕ ЕТИКИ В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО Й
ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕТИЧНИХ
НАПРЯМКІВ.
Етика – це особливе гуманітарне вчення, предметом якого є мораль
(моральність), а центральною проблемою є «Добро і зло».
Своєрідність етики полягає в тому, що з одного боку, вона обмірковує,
узагальнює і систематизує, тобто відображає у вигляді етичних доктрин і
моральних кодексів ті принципи, цінності і норми поведінки, які
формулюються об‘єктивно, в процесі соціальної практики. З іншого боку,
вона є вченням про мораль, вона є одночасно частиною самої моралі.
Іншими словами, вона не тільки відображає реальну мораль, але й задає
ціннісну основу людської діяльності, визначаючи на що вона повинна бути
скерована і в чому є її доконаність – добродійність. Тому етику вивчають не
стільки для того, щоб знати, що таке добродійність (моральність), скільки для
того, щоб стати добродійним (моральним).
Етика – це філософська наука, що вивчає особливу сторону людського
буття – моральність.
Ще в далекій давнині перед людиною в тому або іншому вигляді
вставали питання, що мають моральний зміст: «навіщо я живу?», «що мені
варто робити?» й ін. Філософія зароджується як особлива світоглядна спроба
людини усвідомити своє місце у світі й, ґрунтуючись на цьому знанні,
реалізувати своє таємне призначення. Тому з будь-якої філософської системи
можна зробити морально-практичні висновки.
Місце, що займає етика у сфері філософського знання, відбиває ту
важливу роль, що грає моральність (або мораль) у житті людського
суспільства.
Класифікація етичних напрямків
За уявленням про смисл життя (гедонізм, аскетизм, евдемонізм,
ригоризм, утилітаризм)
Існує традиція класифікувати етичні вчення на основі уявлень тих чи
інших мислителів про сенс людського життя. У цьому випадку в історії
етики виділяються такі напрямки: гедонізм, аскетизм, евдемонізм, ригоризм,
утилітаризм)
Гедонізм - етичний напрямок, прихильники якого вважають «смисложиттєвим» орієнтиром задоволення, насолоду. Відповідно страждання
сприймається як очевидне зло, що людині необхідно уникати. Елементи
гедонізму є в давньокитайській і давньоіндійській філософії, однак, найбільш
послідовно цього принципу дотримувалося давньогрецьке вчення кіренаїків в
4 ст. до н.е. (Аристипп, Гегесій й ін.). В епоху Відродження й Нового часу
принцип гедонізму знову артикулюється (гуманісти 15-16 ст., Г.Гоббс,
Д.Локк, французькі матеріалісти). Основний натиск робиться на його
матеріалістичний компонент. Гедонізму дотримувалися й деякі філософи 20
ст. (3. Фрейд, Дж. Сантаяна й ін.).
Аскетизм. В опозиції гедонізму перебуває аскетизм, мета якого к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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компрометація й придушення чуттєвих потягів. Ті або інші форми аскетизму
характерні для релігійних вчень, що сприймають чуттєве життя людини як
неістинне, гріховне. Їх демонструють представники джайнізму в Давній Індії,
деякі гностики 1-3 ст. н.е., християнські святі й ін.
Евдемонізм - етичний напрямок, відповідно до якого сенс життя в
природному прагненні людини до щастя. (Епікур, Лукрецій, Платон,
Аристотель, Фома Аквінський, Д. Юм, Ф.Вольтер, Д. Дідро, Ж.Ж. Руссо).
Ригоризм. Евдемонізму в етиці можна протиставити ригоризм,
напрямок, головний принцип якого - підпорядкування свободи людини
моральному закону. У ригористичних вченнях моральність покликана
приборкувати природне прагнення на щастя («людина живе не для радості, а
для совісті»). (кініки, стоїки, середньовічні релігійні вчення, І. Кант).
Утилітаризм. У цьому етичному напрямку користь уважається
головною моральною цінністю. В основі утилітаризму лежить приватний
інтерес. (Давньоіндійська школа локаята, давньогрецькі софісти, Г.
Гельвецій, Н.Чернишевський, І. Бентам, Дж. Мілль, У. Джемса й ін.).
За способом обґрунтування моралі (ідеалізм, натуралізм, соціальний
історизм)
Етичні вчення можна також класифікувати на основі уявлень
мислителів про природу моральності. У цьому випадку дослідниками
виділяються такі напрямки: ідеалізм, натуралізм, соціальний історизм.
Ідеалізм. Цей етичний напрямок припускає божественне, надприродне
обґрунтування моральності (Платон, Ф.Аквінський, Августин Блаженний,
Д.Бруно, Б. Спіноза, С.К‘єркегор, К. Барт, Лейбниць, Ж.П. Сартр, І. Кант й
ін.).
Натуралізм. Відповідно до цього напрямку, моральність виводиться з
якоїсь природної природи світу або людини. (Зенон, Сенека, Марко Аврелій,
Дж. Бруно, Б. Телезіо, А. Сміт, Г. Спенсер й ін.)
Соціальний історизм. У цей клас етичних вчень входять теорії, що
розглядають природу моралі у сферах соціальної діяльності, які вважають,
що моральні норми детерміновані діяльністю людей і залежать від рівня
соціально-економічного розвитку суспільства. (софісти Давньої Греції, Г.
Гоббс, К. Маркс й Ф. Енгельс).
За відношенням моралі до розуму (раціоналізм, ірраціоналізм)
В основу класифікації етичних вчень може бути покладений
гносеологічний аспект моральної теорії, відношення моральності до
раціональності.
Раціоналізм. Суть етичного раціоналізму полягає в прагненні зблизити
моральність і розум, знайти для них загальну підставу або навіть ототожнити
їх. (Сократ, Фома Аквінський, Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбниць, І. Кант і
Г.Гегель).
Ірраціоналізм. Це вчення засноване на уявленні про відсутність якогонебудь зв'язку між розумом і моральністю, у результаті чого ставиться під
сумнів існування етики як науки, самої можливості раціонального
осмислення моралі. На думку представників цього напрямку, моральна
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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діяльність спирається не на розум, а на інтуїцію, віру, інстинкт і т.п.
Елементи пантеїстичного ірраціоналізму можна знайти в давньокитайських
(даосизм), давньоіндійських (буддизм), давньогрецьких (орфізм, окремі
різновиди неоплатонізму) філософсько-етичних вченнях, а також у вченнях
Августина, К.Тертулліана, М.Лютера, Д.Юма, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А.
Бергсона, В. Дільтея, Л. Шестова, К. Ясперса, Ж.П. Сартра, А. Камю й ін.).
За кількістю підстав моралі (монізм, дуалізм, плюралізм)
Крім цього, існує класифікація етичних вчень на основі уявлень
мислителів про кількість джерел моралі.
Монізм. Етичний монізм виходить із уявлення про єдине джерело
морального.
Дуалізм. Дуалізм припускає два джерела моралі. (зороастризм, деякі
напрямки гностицизму, маніхейство).
Плюралізм. Плюралізм має на увазі безліч моральних начал.
(Г.Лейбниць).
За якістю моралі (абсолютизм, релятивізм)
У моральних поглядах є елементи, що постійно відтворюються, а є
минущі. Ця обставина використовується при наступних методологічних
побудовах.
Абсолютизм. У рамках абсолютистської етики зміст моральних ідей
визнається незмінним, вічним, що не залежить від конкретної ситуації або
історичних умов. Прихильники етичного абсолютизму можуть трактувати
моральні закони, наприклад, як закони вселеної (натуралістична етика),
апріорні істини (автономна етика) або як божественні заповіді (релігійна
етика).
Релятивізм. Етичний релятивізм виражається в тому, що моральним
поняттям надається відносний, мінливий й умовний характер (давньогрецькі
софісти, Т.Гоббс, Б. Мандевіль, Б. Рассел, Р. Карнап).
За предметом етики (аксіологія, деонтологія)
В етичній думці існують різні уявлення про предмет етичного знання.
Найбільш значимі з них такі.
Аксіологія. До цього напрямку в етиці можна віднести мислителів, що
зосередили свою увагу на моральних цінностях, їхній природі й походженні.
На їхню думку, центральними є проблеми ідеалу, добра й зла й т.п..
Деонтологія. Філософи цього напрямку зосереджують увагу на
поняттях обов‘язку й взагалі належного: яким чином з уявлень про належне
складаються моральні вимоги до людини, які умови моральної діяльності й
т.п.
У сучасній вітчизняній етиці аксіологія й деонтологія є теоретичними
розділами. Аксіологія вивчає моральні цінності, деонтологія - способи
їхнього усвідомлення й реалізації.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ
Таким чином, можна зробити такий висновок: з будь-якої філософської
системи можна зробити морально-практичні висновки. Місце, що займає
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.

218

етика у сфері філософського знання, відбиває ту важливу роль, що грає
моральність (або мораль) у житті людського суспільства.
Існує традиція класифікувати етичні вчення на основі уявлень тих чи
інших мислителів про певні етичні проблеми. Так, зокрема,за уявленням про
смисл життя виділяють гедонізм, аскетизм, евдемонізм, ригоризм,
утилітаризм; за способом обґрунтування моралі - ідеалізм, натуралізм,
соціальний історизм; за відношенням моралі до розуму - раціоналізм,
ірраціоналізм; за кількістю підстав моралі - монізм, дуалізм, плюралізм; за
якістю моралі - абсолютизм, релятивізм; за предметом етики - аксіологія,
деонтологія.
3. СТРУКТУРА ЕТИЧНОГО ЗНАННЯ
Керуючись основними принципами гуманістичної етики та розумінням
її як «практичної філософії», правомірним є виокремити в ній низку
основних блоків:
1.
Історія етики та моралі – яка описує процес розвитку етичних
вчень, а також генезу і еволюцію моралі з давнини до сьогодення; можливо
також виокремити дескриптивну етику, яка виявляє соціально-історичні
типи моралі (лицарська, буржуазна мораль)
2.
Теорія моралі – вчення про сутність моралі її основних
принципах; категоріях, структурі, функціях, закономірностях, які пояснюють
структуру та еволюцію моралі.
3.
Нормативна етика – обґрунтування моральних принципів і
норм, які виступають, як теоретичний розвиток і доповнення моральної
свідомості суспільства і особистості, базуються на вищих моральних
цінностях і приписують людині з позиції зобов‘язаності (деонтологія) певні
правила поведінки у взаємостосунках і спілкуванні людей, допомагаючи
виробити їй загальну стратегію ―правильного життя‖
4.
Прикладна етика – сукупність принципів, норм і правил, які
виконують практичну функцію навчання людей обов‘язковій поведінці у
конкретних ситуаціях і певних сферах їх життєдіяльності.
Включає в себе:

Екологічну етику – розглядає норми поведінки людини, як
частини екосистеми стосовно навколишнього середовища.

Етику громадянськості – розробляє норми поведінки людини як
громадянина стосовно суспільства.

Ситуативну етику – в якій розробляються практичні
рекомендації
стосовно
конкретних
ситуацій,
сферам
людської
життєдіяльності – як публічним (етика політичних дій), так і інтимним (етика
сімейних стосунків)

Професійну етику – система моральних принципів, норм і правил
поведінки спеціалістів різного профілю з урахуванням особливостей їх
професійної діяльності і конкретної ситуації.
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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5.
Етика ділового спілкування – яка виступає, як у ролі
самостійної професійної етики ( для менеджерів, підприємців) так в якості
елемента етики інших професій (юриста, інженера, лікаря, педагога)
Вивчення курсу має на меті ознайомлення з цими структурними
елементами, їх засвоєння, оцінку і особистий вибір – сприйняття або
відторгнення тих чи інших положень, що були виробленні етикою в процесі її
історичного розвитку.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Таким чином, можна зробити висновок, що етика представляє собою
розгалужену систему знань, що обумовлено складністю і багатогранністю
предмета дослідження. Можна виділити п‘ять основних блоків етики: Історія
етики та моралі; Теорія моралі; Нормативна етика; Прикладна етика, яка
включає екологічну етику, етику громадянськості, ситуативну етику та
професійну етику; Етика ділового спілкування.
4. ЕТИКА В СИСТЕМІ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДСЬКИЙ ДУХ.
МОРАЛЬ І ПРАВО
Мораль як явище культури
Багато вчених уважають, що у сфері духовної культури найбільш
прадавнім утворенням є мораль (лат. moralis ―те, шо стосується вдачі,
характеру, звичок‖, від mos, mores ―звичаї, вдачі, поведінка‖). Дослідження
етнографів і антропологів показали, що спільна діяльність людей на зорі
людської історії зажадала не тільки створення знарядь праці, але й
вироблення певних норм взаємин і деяких заборон, які диктувалися
необхідністю. Оскільки перші знаряддя праці були одночасно й знаряддями
вбивства, однією з перших заборон — табу — була заборона на вбивство
одноплемінника. Уважалося, що за порушення табу, що мав священний зміст,
могла піти кара надприродних сил.
Ускладнення відносин між людьми привело до появи нових заборон,
що регулювали життя й діяльність кожної людини й громади в цілому. Крім
заборон, у процесі життєдіяльності складаються норми взаємодії між
людьми, які закріплюються у звичаях, перетворюючись у традиції. З появою
держави частина норм перейшла на рівень правових і закріпилася
законодавчим шляхом, інша ж частина зберігалася в моральних нормах і
правилах поведінки в суспільстві.
Мораль звичайно визначається як такий вид суспільних відносин, який
регулює дії людини в суспільстві. Відмінністю моралі від інших звичаїв і
традицій, що існують у світі людей, є те, що моральні норми виступають як
загальні, що охоплюють специфіку людського, людяного в людині. Мораль
містить у собі історично складні ідеали й принципи, пов'язані з поведінкою
людей. Вони виникають у кожному суспільстві стихійно й залежать від
різних обставин: особливостей трудової діяльності, кочового або осілого
способу життя, релігії, що панує, форм організації суспільства (при
к.філос.н., доц. Стояцька А.М.
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демократичній формі складаються одні норми поведінки, при монархічній —
інші), й інших конкретно-історичних реалій. Увесь спосіб існування
суспільства, форми відносин між людьми постійно відтворюють ці ідеали й
принципи як невід'ємні, що становлять саму суть громадського життя.
Мораль і політика
Однією з форм впорядкування життя суспільства є – влада. Політики та
ідеологи оперують такими поняттями, як гуманізм, соціальна справедливість
та ін. Одночасно сенсом політичної діяльності є боротьба за здобуття та
збереження влади. Моральна регуляція зводиться до мінімуму. На перший
план виходять особисті або корпоративні інтереси, інтереси партій, класів (у
тоталітарній державі).
Н. Макіавеллі (1469 – 1527) ―Володар‖ стверджував політичну
доцільність несправедливості (―мета виправдовує засоби‖)
Погляди на взаємодію політики та моралі:
 Оптимістичний – політика та мораль у принципі співпадають, їх
розбіжність – результат конкретних обставин, які слід змінити.
 Песимістичний – принципова несумісність політики й моралі,
антиномічна суперечливість.
 ―Об'єктивістський‖ – політика й мораль настільки специфічні, що спроба
встановити якийсь зв'язок між ними не можливо.
 ―Релятивістський‖ – взаємодія й можливість поєднання ставиться в
безпосередню залежність від ситуації в якій проявляється.
Моральний аспект правового примусу: виявляється в додержанні
всіх демократичних та юридичних норм (процесуальних) під час судочинства
до того, кого звинувачують і хто винний понести покарання (суд присяжних,
апеляція, касація, відкритість суднового засідання, змагальний процес та ін.)
Мораль і право
Право регулює всі сфери життя суспільства за допомогою правових
норм. Правові норми містять розуміння справедливості, але можуть не
співпадати з уявленнями простих людей про справедливість (незаконність,
покарання кровної помсти та ін.)
Право може враховувати моральні переживання людей під час оцінки
злочину (суд присяжних).
Як форми суспільної свідомості моральність і право мають між собою
багато спільного, тому що виконують схожі функції: регулюють поведінку
людей у суспільстві.
Мораль і право є сукупністю стійких норм, заснованих на
загальнолюдських уявленнях про належне, справедливе і т.д. Ці норми мають
загальний характер і поширюються на всіх членів суспільства. Моральність і
право є розгорнутими системами правил поведінки, що охоплюють
практично всю сукупність суспільних відносин.
Головними ж відмінностями між ними є способи, якими вони
регулюють поведінку людей.
Норми права:
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а) однозначно й докладно зафіксовані в спеціальних документах;
б) їхнє виконання забезпечується (при необхідності) примусовими
заходами за допомогою спеціального апарата правосуддя;
в) правосуддя здійснюється посадовими особами (прокурор, суддя й
ін.) в особливих установах (суд, в'язниця і т.д.).
Норми моралі:
а) як правило, чітко не визначені;
б) підтримуються завдяки суспільній думці або особистій
переконаності людини;
в) мають неофіційний, рекомендаційний характер, їх порушення не
карається, але викликає моральну санкцію (осуд), причому її здатна
здійснити будь-яка людина або суспільство в цілому.
Мораль та релігія
В основі всіх світових релігій лежать загальнолюдські моральні норми.
Однак релігійність сама по собі не гарантує моральності людей (наприклад,
релігійний фанатизм, нетерпимість). Як вірно й зворотне - невіруюча людина
може бути моральною.
Мораль і мистецтво
Мораль і мистецтво перетинаються. Мистецтво може бути:
• моральним, що проповідує високі моральні цінності;
• аморальним;
• таким, що не зачіпає проблем моральності.
Мораль і наука
Мораль і наука (особливо гуманітарні галузі) взаємозалежні.
Найважливішою проблемою є визначення міри відповідальності вченого за
своє відкриття (наприклад, розщеплення урану).
ВИСНОВКИ
Мораль як форма культурного буття людини, маж соціальноісторичний характер. Норми моралі розвиваються та функціонують у
загальному процесі становлення суспільної практики, яка обіймає весь
спектр соціальних відносин. У просторі суспільної життєдіяльності
формуються закономірності економічного, культурного, правничого,
політичного, духовного життя. Соціальне буття моралі характеризується її
проникненням в усі сфери життєдіяльності людей. Моральні цінності
постають своєрідним мірилом людських стосунків і вчинків у будь-якій
соціально значущій діяльності.
Перераховані вище напрямки й принципи в історії й теорії етики є
основними. За їх допомогою можна досить точно класифікувати етичне
вчення того або іншого мислителя (визначити істотні моменти, указати
попередників і послідовників і т.д.).
Виділені в даній частині методологічні принципи класифікацій можуть
надати істотну допомогу при вивченні історії етики.
Отже, резюмуючи сказане, ми бачимо, що етика як наука на
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емпіричному рівні описує мораль, на теоретичному – її пояснює; тим і тим
вона сприяє критичному осмисленню, обговоренню, утвердженню і
забезпеченню нормативно-ціннісних критеріїв та орієнтирів актуальної
людської моральності. Як філософська дисципліна, етика розширює духовне
видноколо особистості, з‗ясовує для неї зміст і смисл моральних цінностей та
проблем, утверджує і розвиває культуру філософсько-етичного мислення і
дискусій, стимулює власний духовно-моральний пошук, власну моральну
творчість людини.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ ЛЕКЦІЇ
Контрольні питання до теми
1. Що є предметом етики?
2. Чому етика є філософською наукою? Чи можлива нефілософська етика?
3. Проаналізуйте походження і сутність терміна «етика».
4. Дослідіть виникнення терміна «мораль», охарактеризуйте його зміст.
5. Розкрити відмінність понять «етика», «мораль», «моральність».
6. Чим викликана потреба в розрізненні моралі і моральності?
7. У чому організуюча сила феномена моральності?
8. Визначити сфери дії моральності.
9. У чому практична цінність етичного знання?
10.Які сфери людського життя становлять особливий інтерес з погляду
моралі? Обгрунтуйте Вашу точку зору.
11.Чи може виявитися практично корисним вивчення історії людської
моральності? Що може воно підказати в нинішній ситуації?
12.Як Ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному
українському суспільстві? Обгрунтуйте свою позицію.
13.Які галузі практичного застосування етики уявляються Вам
найважливішими? Чому?
14.У чому виявляється специфіка мови моралі і мови етики?
15.Які аргументи спростовують твердження про неможливість створення
наукової етики?
16.Чому знання етики ще не може гарантувати людині високу моральну
культуру?
17.За яких умов знання етики сприяє піднесенню моральної культури
особистості?
18.Прокоментуйте висловлювання:
 Етика є наукою про відносини, які існують між людьми, і про обов'язки, що випливають із цих відносин (П.-А. Гольбах).
 Освічений розум облагороджує моральні почуття: голова повинна вихопати серце (Ф. Шіллер).
 Правильна поведінка від нестачі волі страждає більше, ніж від нестачі
знань (Г. Спенсер).
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 Добре міркувати про доброчесності — ще не означає бути доброчесним
(Арістотель).
 Існують істини, в яких недостатньо переконати будь-кого, а які треба
дпти відчути; саме такі Істини моралі (Ш.-Л. Монтеск'є).
 Коли ясно, в чому полягає істинна мораль, то І все решта буде ясно
(Конфуцій).
 Етика — це спроба надати всезагальної значущості деяким нашим
Оііжанням (Б. Рассел).
 Етика є філософія переконання (І. Кант).
 Етика є філософія доброї волі, а не тільки доброї дії (І. Кант).
 Мораль — не перелік вчинків і не збірник правил, якими можна користуватися, як аптекарськими або кулінарними рецептами (Д. Дьюї).
 Думки є тіні наших відчуттів — завжди темніші, пустіші, простіші, ніж
останні (Ф.-В. Ніцше).
 Переконання — більш небезпечні вороги істини, ніж помилки (Ф.-В.
Ніцше).
 Етика є естетикою душі (П. Реверді).
 Проповідувати мораль легко, обгрунтувати її важко (А. Шопенгауер).
 Істинна етика починається там, де перестають користуватися словами
(Л Швейцер).
19.Визначте основні завдання етики.
20.Визначте три основні образи культури і обґрунтувати нерозривність їх
зв'язку.
21.Обґрунтуйте зв'язок моралі та мистецтва.
22.Покажіть, як мораль об'єктивується у мистецтві.
23.Покажіть закономірності зв'язку моралі та релігії.
24.Визначте чинники стимулювання моральних учинків у релігії.
25.Покажіть взаємозв'язок моралі та права.
26.Визначте ідеал зв'язків права та моралі.
27.Розкрийте моральні аспекти права.
28.Проаналізуйте співвідношення моралі та політики.
Філософський словник до теми: мораль, моральність, духовність, моральні
принципи, моральний ідеал, колективізм, індивідуалізм, ментальність,
метаетика, феноменологія моралі, моральна свідомість, моральна діяльність,
професійна етика.
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