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. . .  Лише філософія, позаяк вона поширюється 
на все доступне людському пізншаtю, відрішяє 
нас від дикунів ma варварів, і кожен народ є тим 
більше цивілізованіший та освіченіший, чим біль
ше в ньому філософствують; тому для держа
ви немає більшого блага, ніж мати істшmих 
філософів. 

Рене Декарт 

Хай ніхто не зволікає із заняттями філосо
фією у молоді літа, а на старості не втомлю
ється заняттями нею, адже для душевного 
здоров 'я ніхто не може бути ні недозрілий, 
ні перезрілий. 

Епікур 
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Людина з іїрозумо.м, допитливістю, особливим статусом буття постає 
як всесвітнє диво: адже лише ій відкрилося те, що ми називаємо буттям, 
лише в їїрозумі висвітлюється та вибудовується те, що ми називаємо світо
вим універсумом. Але людське буття окреслюється значною мірою як пара
доксальне: людина висвітлює буття, перебуває у діалозі зі світом, сягає 
граничних меж Всесвіту, але вона не може осягнути найважливіше для 
себе: хто вона? звідки та навіщо вона прийшла в цей світ ? куди прямує? 
Одвічні питання (саме тому, що на них немає однієї" і єдиноі· відповіді) 
людина розв'язувала і розв'язуватиме завжди настільки, наскільки вона 
відчуває себе людиною і прагт-tе взяти на себе відповідальність за свідоме 
здійснення свого життя. Філософія і постає формою свідомого вирішення 
найперших питань людського • світоорієнтування, • самоусвідомлетшя та 
• самоствердження. Вона збирає і концентрує історичний досвід таких 
вирішень і стає інтелектуальним ядром людської духовності. 

Водночас філософія постає своєрідним випробуваю-tям людського інте
лекту щодо його можливостей. Вона спирається на унікальні властивості 
людськоі· думки - на її властивість саму себе сприймати та усвідомлювати 
та на властивість цілісного охоплення реальності, розгортання розумових 
актів від гранично широко і· межі узагальнення - межі буття та небуття. 
Унаслідок цього філософія являє собою історичну школу :::::::} самовибудову
вання, :::::::} дисциплінування, :::::::} культивування людськоі· думки, :::::::} постає 
думкою про думку. Саму назву "філософія" перекладають із давньогрецької 
як "любов до мудрості", а слово "софія" (мудрість), своєю чергою, - як 
"говорити, стверджувати цілісно (доречно)".  

' 
• 

Отже, філософія була і залишається інтелектуальною формою 
відповіді на глибинні занепокоєння та запити людини, вона завжди 
потрібна людині, а особливо тоді, коли життя вимагає вибору, 
визначення моральної та соціальної позицій. 

Особливістю сучасного стану філософськоі· думки в Украіні є те, що вона 
змушена критично переглядати та переоцінювати майже весь свій зміст. 
За визнанням багатьох сучасних украіі-tських мислителів, від старих стерео
типів ми вже відійшли, але новоі· позицй ще не виробили. Запропонований 
1-!авчальний посібник є однією зі  спроб окреслити сучасний стан і зміст 
філософської проблематики. Його написано· з урахуванням багатющого 
матеріалу філософськоі· та наукової" думки другоі· половини ХХ ст. щодо 
проблем людського самопізнання та самоосмислення. 

У книзі розглядаються найновіші підходи до вирішення тих чи інших проблем 
(оцінка деяких філософських течій, проблеми онтологй; пізнання, природи 
свідомості, свободи людини та ін. ). Досить складні питання, як правило, 
викладені просто і зрозуміло, із певними елементами проблемного підходу. 

ПЕРЕДНЄ СЛОВО 9 



У посібнику, на відміІ-lу від подібних видань, вперше подано у формі 1-tарису 
стислу, але змістова об'ємну історію української філософської" думки. Він 
включає у свій зміст нетрадиційну, але дуже важливу на сьогодт-tі тему -
"Філософія науки та техніки". Проте, найважливіші переваги посібтшка 
полягають в іншому: його зміст вибудований логічно, чітко і послідовІ-lо, так, 
що наступні теми спираються 1-ta попередні та розвивають !:Х зміст далі. 

Зауважимо, що основне завдання посібника - дати методичт-tий та 
теоретичний матеріал для безконтактного (самостійного) вивчення філо
софії

. 
як навчально!· дисципліни - зумовило деякі його особливості. Це, 

насамперед, широке застосування наочно-демонстративного матеріалу 
(схем, таблиць, малюнків) . Унаслідок того посібник передбачає необхід
ність звертання до інших філософських джерел: словників, філософських 
хрестоматій та антологій, оригінальних текстів. Водночас матеріал 
посібника досить повний у плані висвітлення основних питань навчально!· 
програми з філософй: 

В ньому кожна тема починається з преамбули, визначення, що повинен 
знати, вміти і розуміти студент після вивчення матеріалу дано і· теми, якою 
має бути логіка викладу і вивчення цього матеріалу, а також з дефіт-tіціі" 
ключових термінів і понять, що вживаються в темі. 

З метою концентрацй' уваги студента в посібІ-lику вживаються умовні 
позначення: �, • ,  �, +, �, � ,.А, �, Jt:n, •, О та ін. Крім того, в кожному 
розділі п одаються висновки і резюме, питання для обговорення на семі
нарських заняттях, теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт, 
завдаю-tя для самостійного опрацюваю-tя і закріплення матеріалу, додаткова 
література з теми. 

В кінці  пос ібника містяться контрольні  п итання з курсу і список 
літератури до всього курсу (підручників, навчальних посібників, слоюшків, 
довідників, хрестоматій) . Ор игінальна компоновка самого тексту 
забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: 
словесного, наочного і практичного. 

А втор і видавці вдячні рецензентам книги - докторам філософських наук, 
професорам Івану Надольному, Едуарду Семенюку і Василю Лисому, які 
надали цінні пропозиції для поліпшення її структури і змісту; ми також 
вдячні Олегу Бурову за допомогу коректури тексту. 

Ми дякуємо кандидату філософських наук, доктору соціологічних нау!>'
професору Володимиру Пічі, який розробив чимало структурно-логічних 
схем для окремих розділів книги, ввів у текст різного роду умовні знаки і 
нову компоновку матеріалів, що значно поліпшило його зорове сприймання. 

Тема 1 О навчального посібника написана із кандидатом філософських 
наук, доцентом А напюлієм Фартушним; при написанні підрозділу 12.2. 
використані матеріали, розроблені разом із кандидатом філософських наук, 
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доцентом Петром Петровським. 
Ретельне та вдумливе опрацювання студентами історичного, теоре

тичного та практичного матеріалу посібника дасть змогу отримати 
необхідні знання з філософії як навчальної' дисципліни, а тако:ж може стати 
імпульсом для подальших самостійних заглиблень у животворне море 
світовоі' філософськоі' думки. 

Він розрахований перш за все на студентів вищих навчальних закладів 
III-IV рівнів акредитацй'.Проте ним можуть скористатися і аспіранти 
нефілософських спеціальностей, викладачі філософі( всі, хто цікавиться 
історико-філософськими знаннями і сучасними проблемами філософії'. 
Критичні зауваження і рекомендацй' будуть із вдячністю прийняті автором 
і видавцями. 

А втор і видавці 
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ТЕМА 1 

ФІЛОСОФІЯ, їі ПОХОДЖЕННЯ, 

ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ 

Філософію цікавлять лише ті предмети, які за 
своєю природою тісно пов 'язані із самим фокусом 
дійсності. Перш за все, філософія аналізує 
людське знання про реально існуючі речі та 
цікавиться тим ступенем достовіртюсті, який 
може бути тут досягнутий. 

Дитрих фон Гільдебранд 

Філософія відрізняється від науки не в тому 
значенні, що апелює до відірваних від :життя 
тверджень, а в тому, що максимально вірно 
виражає ії зміст. 

1 2  ТЕМА 1 .  ФІЛОСОФІЯ, ії ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМА ТИКА ТА ФУНКЦІЇ 



Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання виникла 
на основі світоглядних пошуків та орієнтацій людини, що постають 
як необхідність з погляду людського життєвого вибору та само
ствердження. Постаючи теоретичною формою світогляду, філосо
фія набуває певних особливостей, таких, як узагальнюючий характер 
знання, принциповий людиноцентризм, прагнення досягти абсолютів 
та ін. Ці особливості зумовлюють структуру та функціУ філософ
ського знання. У кінцевому підсумку філософія постає як глибинне і 
непереборне прагнення людськоУ душі до прозорості й осмисленості 

підвалин власного буття. 

tf4ii:И•]& Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 
� що таке світогляд, його складові та типологія; 
� співвідноше�н.я філо�офії зі �вітоглядом, наукою, мцс-

тецтвом, решпєю та щеолопєю; 
� історичні особливості виникнення філософії; 
� особливості та характерні риси філософського мислення; 
� структуру та основні функції філософії. 

. . . . . 
r;r розр1зняти свпоглядю та шш1 види знання; 
r:Jj" виділяти елементи філософського мислення у певних 

знаннях; 
r:Jj" пояснювати (у тому числі - конкретними прикладами) 

основні функції філософії; 
r:Jj" застосовувати до конкретних ситуацій ознаки найпер

ших філософських позицій . 

+ в чому полягають необхідність та неминучість виник
нення у людини світоглядних знань та орієнтацій; 

+ як пов' язані між собою світогляд та філософія; 
+ чим зумовлена наявність у філософії саме таких харак

терних рис мислення; 
+ внутрішній зв' язок основних функцій філософії між собою; 
+ чим зумовлена саме така структура філософського знання. 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

1 . 1 . Особливості становища людини в світі та необхідність 
її самовизначення. 

1 .2 .  Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія. 
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1 . 3 .  Особливості історичного виникнення філософії. Філософія 
і міфологія. 

1 .4. Проблема визначення предмету філософії. Характерні 
риси філософського мислення. Співвідношення філософії (науки), 
релігії та мистецтва. 

1 .5 . Структура та функції філософського знання. Провідні по
зиції у філософії. 

··:::клюЧов1•тЕ:Рмtниj:пЬнЯття·. ; . 1� , �·, . ,"Ч·" ·' . . .  ·- " ,. . ... .· . .· .,, . , '· . ·-;,•:.�··· . . . _. . - . - . ..·: � _,. . - ". . . ,.. . . ' .. . 

• СВІТОГЛЯД - сукупність узагальнених уявлень людини про світ, місце людини у світі, 

підвалини людських взаємин зі світом, що виконує функцію людського самоусвідомлення 
та світоорієнтування .· 
• ФІЛОСО ФІЯ (з давньогрец. : любов до мудрості) - теоретична форма світогляду; 
особливий рівень мислення, на якому думка усвідомлює себе саму у своєму ставленні до 
дійсності та шукає остаточних, абсолютних засад для власних актів і людського 
самоствердження у світі. 

• РЕФЛЕКСІЯ (з лат. : загинати, обертати) - унікальна здатність людської' свідомості 
(і думки) у процесі сприйняття дійсності сприймати і себе саму; внаслідок цього людська 
свідомість постає водночас і як самосвідомість, думка про щось - як думка про думку, 
знання про щось - як знання про саме знання. 

• КА ТЕГОРІЇ (з давньогрец. : демонструю, виявляю) - гранично широкі, вузлові поняття пев
ної' галузі знання, сукупність яких окреслює якісну специфіку предмета пізнання даної галузі. 

• ФІЛОСО ФІЯ, РЕЛІГІЯ, МИС ТЕЦТВ О  - за Г.Гегелем, три основні форми людської 
духовно-практичної д іяльності, які ф іксують тр и основні властивості людського 
інтелекту: філософія (наука) уособлює здатність розуміти, мистецтво - здатність 
переживати дійсність, релігія - здатність відчувати спорідненість людського духу з 
фундаментальними початками буття. 

1.1. Особливості становища людини в світі 

та необхідність її самовизначення 

Вивчення філософії як особливої галузі людського знання 
та інтелектуальної діяльності ми починаємо з питання про 
людину та її становище в світі. Це зумовлено, перш за все, тим, 
що • філософія, як і будь-які інші види людськоїдіяльності, постає 
людською справою: не було би людини, ми не вели би про все це 
розмову. По-друге, із чим би ми не мали справи - з природою, 
творчістю, наукою, пізнанням - • ми завжди, так чи інакше, 
маємо справу з людиною. Не в тому сенсі , що людина настільки 
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егоїстична, що власний голос заглушує їй "грім небесний", а в 
тому, що • реально ми можемо вести розмову про будь-що лише 
тоді, коли воно ввійшло в контакт із нами, із нашим сприйняттям. 

Людина своєю активністю створює універсум, в якому живе 
і про який знає, бо ми не знаємо, що є світ сам по собі; ми знаємо 
той світ, який нам відкрився через нашу q діяльність, q працю, 
q пізнання, q експерименти, q фантазію і т .  ін. Саме з того 
огляду слід розуміти твердження А. Ш опенгауера про те, що світ 
є нашим уявленням, або слова Ф. Ніцше про те, що все є лише 
проявами життя. За влучним висловом М. Хайдеггера, людина 
є" отвором у бутті", бо на рівні людини та через людину глибинні 
потенції буття вперше виходять у своє виявлення. 

Унаслідок того, що людина постає ніби епіцентром, або 
зосередженням,  універсуму, вона сама в иявляє себе н ад
звичайно по-різному та суперечливо .  Можна нескінченно 
перебирати людські життя та долі ,  але вони завжди в чомусь 
виявляться новими, несподіваними. Власне кажучи, саме тому . . 
людське самошзнання постає невичерпним за  зм1стом та 
горизонтами виявлення. Мимоволі виникає питання: завдяки 
чому людина має такі властивості? Що становить основи її 
буття? Водночас перед нами постає та окреслюється питання 
і про те, якими людськими потребами зумовлене існування 
філософії (яка, за словами французького філософа, математика 
та фізика Р. Декарта, лише одна відрізняє нас від дикунів) . 

Намагаючись осмислити людину, ми порівнюємо її з іншими . . . . . 
1стотами та явищами свпу, 1 в такому поршняню перед нами 
вимальовуються деякі фундаментальні особливості становища 
людини у світі. 

� 1 .  Першою особливістю людини виступає її розу мність, 
здатність усвідомлювати себе і те, що її оточує. В загальному . . . 
плаю розумюсть постає перед нами як здатюсть людини не 
лише жити та діяти, зберігати своє життя та регулювати його, 
а й як людська можливість не зливатися із дійсністю та 
власними діями, володіти певними засобами оцінки дійсності. 

11 • Розумність людини - це та її особливість, яка найчастіше кидається у вічі при 
,11іркуван11ях про людину і яка зумовлює необхідність людського самоусвідомлення. 
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� 2.  Значною мірою якості людини та її становище в світі 
пов'язані з її біологічною неспеціалізованістю. Це означає, що 
в будову людського організ му не закладена програ ма ії способу 
життя та життєвих здійснень . 

Коли ми маємо справу з твариною, то можемо лише за особливостями 
будови ії організму виЗl-lачити, що це за істота і яким може бути спосіб ії 
життєдіяльності (птах літає, риба живе у воді і т. ін. ) .  У тваринному 
світі досить чітко та однозначно діє закон співвідношення органів та 
функцій: якщо є певний орган, він повинен виконувати саме пшкі функції". 
Коли ж народжується людина, ми можемо прогнозувати можливі варіанти 
іТ життя, але ніхто не дасть гарантій щодо здійснення таких прогнозів. 
Мало того, народжена людина взагалі мо:ж:е "випасти " з людського суспіль
ства і не набути навіть елементарних навичок людської поведінки (пряма 
хода, користувш-mя предметами побуту та ін. ) , не кажучи вже про опану
вання культурою, видами людської професійної діяльності та ін. Звичайно, 
і тут ми бачимо, що т-юроджується саме людина, проте ми розуміємо, що 
її життя не може бути зведеним до життя її організму, і яким саме 
життя.Jw вона проживе, того особливості ії анатомічної будови не визнача

ють. Людина може мати певні завдатки, наприклад, чудовий музичний слух, 
проте це зовсім не зумовлює того, що вона стане музикантом. 

� З .  Відсутність якоїсь певної (однієї) п рограми життя 
робить людину істотою вільною, такою, що має свободу: 
людина як людина (а не її органіЗм) н і  до чого жорстко не 
прив'язана й однозначно не спонукувана: "Доля людини покла
дена на неї саму "  (Ж. -П.Сартр) ; "Людина - це передусім про
ект . . .  " (Ж. -П.Сартр), тобто людина має можливість обирати, 
певною м1рою проектувати своє життя. 

� 4. В іншому аспекті неспеціалізованість постає як універ
сальність людини: якщо людина не призначена однозначно ні 
до чого конкретного, то вона - потенційно, так би мовити, за 
суттю,- може бути всім. І справді, загалом нормально розвине-
на людина може оволодпи майже всіма можливими видами та 
напрямами людської діяльності . Мало того, з огляду на це лю
дина "відкрита " майбутньому, тобто може створювати принци
пово нові види діяльності та поведінки. Саме завдяки універсаль-

. . . . . . 
носп, р1зноманпносп ,  незапрограмованосп людини �снує 
історія людства; тварини, наприклад, не мають власної історії 
у тому сенсі, що вони віками, із популяції в популяцію діють одно-
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манітно, а людська історія являє собою досить швидку й дина-. . . . . . 
м1чну змшу сусшльств, культурних досягнень, видш д1яльносп, 
способів життя. Певна річ, що за наявності єдиної жорсткої про
грами життєвих здійснень людини все це було б неможливе. 

• Той факт, що людина є істотою неспеціалізованою, що вона І-Lе ре
алізує своіfі.1 JІсшптям певтюz: заздалегідь 1шдаІ-Lоz· ій програми, має не 
лише позитивне значення, а й свою І-Lе дуже приємну сторону:  наданої 
програми життя немає, а тому людина сама повинна її знайти, сфор
мулювати. Якщо ж вопа цього чомусь не змо:же зробити, то віддасть 
своє життя невідомо чому - чи-то традиціі; чи-то життєвій стихії; 
але й результат JІСиття у такому випадку пшкоJІс буде не зовсім 
належати саме цій людині. Перед нами окреслюєпzься така ситуація: 
людина є іст.отою неспеціалізованою, а то;wу вільною та універ
сальною. Вона "моJІсе бути всім ", але саме тому J'.юже бути й нічим. 
Тому в людській історіі; у розвитку окремої· людини пюк гостро 
стої111ь питання про пошуки життєвих орієнтирів, про людський 
життєвий вибір, людське сшювизначеюtя. 

� 5. Людина як істота розумна є єдиною, хто усвідо .млює своі01 
смертність, обмеженість та скінченність свого життя (при::: 
наймні - свого земного життя) . Цей момент відіграє в історії 
людства та в житті окремої людини надзвичайно важливе зна-
чення: життя надається людию лише один раз, тому ціна жит
тєвого вибору фактично о плачена ціною життя ; ми маємо можли
вість виправдати своє перебування у цьому світі й у цьому житті 
лише один раз, у єдино можливому для нас варіанті. Тому тема 
смерті в людській думці невіддільна від теми життя. В аспекті 
розглянутих особливостей людини вона надзвичайно посилює і 
загострює проблеми людського самовизначення, пошуку 
життєвого сенсу. Адже в разі помилки повторити "життєвий 
експеримент" буде вже неможливо. Звідси - знамениті міркування 
М. М онтеня: "Розмірковувати про смерть означає розмірковувати 
про свободу. Хто навчиться помирати, той забуде, що таке бути 
рабом ". "Міра життя - не в його тривалості, а в тому, як ви його 
використали ". 

Людина сучасної цивілізаціїмайJІсе ніде не стикається з природою вії пер
вісному вигляді: ії оточують переваJІсно штучні створіння, результати ії 
праці, пішання, наснаги. Внаслідок того людина прогресує не за рахунок змін 
в організмі, а за рахунок рез-r�И'mУ��ді.яльнасrі..зарахунок удоскона
JІеІlня соціокультурних над€ісо1,11ь .. Але ось.тут слід звернути увагу на надзви-
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чайно важливий факт: річ у 111ім, що навички людської соціокультурноz· 
діяльтюсті не передаються генетично . І це пояснюється тим, що предмети 
культури не становлять частини людського організму, існують поза ним, а 

генетичтю передаються лише відомості про будову організму. 

• Отже, народжуючись, людитш, для того щоб стати людитюю, 
повинна опанувати способи соціокультурної поведінки, навчитися 
діяти з допомогою предл1етів культури. Вона має навчитися прямоі· 
ходи, і'сти з посуду, розмовляти, писати, водити автомобіль та ін. 

Буття людини (саме як людини) тримається на людському зусиллі, люд
ській активності . Ми є людьми настільки, наскільки утримуєм.о себе в 
людському статусі буття. Якщо ж /vLИ чомусь не робимо таких зусиль, то, 
як кажуть, "спускаємося на дно " суспільтюго життя, певною мірою втрача
ючи людські якості. Отже, лише прилучення до культури, але прилучення 
внутрішньо активне, дійове, вольове та свідоА1е, робить нас людьми. 

' 
• 

Розглянуті особливості становища людини в світі засвідчують, що 
задля того, щоби бути людиною, треба, звичайно, людиною наро
дитися; проте ця умова є необхідною, але недостатньою: людина не 
народжується із готовою програмою на життя (якщо ми і віримо у 
те, що хтось заздалегідь визначив наше життя, ми все одно позбав
лені знань про те, що і як саме нам призначено), тому вона сама по
винна її знайти, виробити, здійснити свій життєвий вибір, оскільки 
в кінцевому підсумку лише вона сама має право розпорядитися влас
ним життям. Історичне покликаю-1я та глибинне виправдат-tня філо
софії" полягає саме у тому, щоб виробити і надати людині інтелек
туальні засоби для свідомого здійснення життєвого вибору. 

1 .2. Поняття та типолоrія світогляду. 
Світогляд і філософія 

На основі  розглянутої вище специфіки людського буття 
в суспільній історії виникають особливі напрями духовного жит
тя, спрямовані на вироблення засад людського життєвого само
утвердження. Ці напрями формують те, що за усталеною терм
інологією (з подачі німецького філософа І.Канта) називається 
світоглядом. Саме світогляд, як свідчить про це вже саме слово, 
включає у себе те, що формує не той світ, про який ведуть роз
мову астрономи та фізики, а той, в якому живе людина і який ми 
можемо назвати світом людини (або людським універсумом). 
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У загальному плані появу світогляду можна пояснити так: лю
дина, усвідомлюючи дійсність, рано чи пізно починає:усвідомлю-

. . . . . . . . '!!.-3-: ти 1 свою уюкальюс:гь, свою ВІДМІННІСТЬ ВІД усього ІНШОГО в СВІ-:: 
ті. В результаті у неї формуються певні уявлення як про основні за
сади та особливості світу, так і про свої власні риси та особливості. 

• Оп1же, світогляд постає формою загального людського самовиз

начення в світі. Світогляд - це сукупJ-Lість узагальJ-LеJ-Lих уявлеm лю
дшш про себе, світ, свої· взаємини зі світо;w, про своє місце в світі та 
своє життєве призначення. 

Світогляд - не просто знання, а деяке іNтегральне духовне 
утворення, оскшьки: 

а) він повинен надавати людині не стільки поглиблені знан
ня про закони тих чи інших сфер реальності ,  а знання разом 
з оціNКОЮ, відношеNNЯМ; 

б) предмет світогляду - відношення ((людина - світ " постає 
майже неозорим, безмежним і тому до певної міри невизначеним. 
Звідси і випливає те, що світогляд ніби синтезує цілу низку інте
лектуальних утворень, П\ ких як q знання, q бажання, q ін
туїцію , qвіру, qнадію, qжиттєвімотиви, qмету та ін . Через 
це складовими світогляду постають: • погляди, • переконання , 
• принципи, • ідеали, • цінності, • віруваNня, • життєві норми 
та стереотипи. 

Що я 
мо жу 

зна ти? 

ОСНОВНІ СВІТОГЛЯДНІ ПИТАННЯ 
(За німецьким філософом І. Кантом) 

Що я 
маю 

роби ти? 

! . . 

На що я 
мо жу спо 
діва тися? 

Що таке 
людина? 
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Світогляд у цілому постає загальнолюдським явищем, тобто він 

є притаманним кожній людині в її нормальному стані; зрозуміло, 
що ми не можемо вести розмову про свпогляд новонароджених 

дітей, а також душевнохворих людей чи людей із серйозними пси

хічними відхиленнями від норми. Але саме загальнолюдський ха

рактер світогляду зумовлює його надзвичайно велику різно

манітність, адже люди дуже по-різному уявляли та уявляють собі 

і світ, і себе самих. Якщо б ми поставили собі завданням перера
хувати основні види світогляду, нам, напевне, знадобилося б 

багато часу, тому й виникає потреба у типологізації світогляду. 

• Типологія світогляду - це пе просте перерахуваю1я його можли
вих видів, а, перш за все, виділеппя типових озпак, за яки.м.и та 1ю ос
нові яких пізпіше здійсюоєп-zься класифікація основних видів світогля
ду. Тобто, типологія постає у порівнянні із простим переліком більш 
містким та логічно виправданим способом ознайомлення із світог
лядом з метою його подальшого докладнішого вивчешт. 

Світогляд прийнято класифікувати на основі різних спіль

них ознак: 

20 

з�:t���:��r }�:������� *;t��C�ftf�:,j - tійді1Мле_11іія'� , · :т о �єнти ами 

• індивідуальний +усвідомлений •архаїчний • егоїстичний 

• колеюпивний 

•груповий 

• національний 

•регіональний 
та ін. 

• неусвідолtлений 

+частково 
усвідоіtлений 

+буденний 

•античний 

•середньовічний 

• ренесансний 

+ сфорлtований на • світогляд 
засадах наукових ХХ ст. 
знань 

+ філософський 

та ін. 

• альтруістський 

• гулшністичний 

• антигулюнний 

•цинічний 

• шовіністичний 
та ін. 
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За будовою розрізняють світогляд � цілісний, � фрагментар
ний, � внутрішньо злагоджений, � суперечливий; за ступенем 
адекватності сприйнятпzя дійсності - �реалістичний, �фан
тастичний, � викривлений, � адекватний дійсності; за ставлен
ням до вишання існува ю-tЯ вищих сутностей - � релігійний, 
� скептичний , � агностичний, � атеїстичний. Дуже поши
реною є також типизація світогляду за ошакою соціальних станів 
та верств суспільства, за культурно-історичними регіонами та ін . 
Кожна людина, що вивчає ф ілософію та цікавиться світо
глядними питаннями, може додати до наведеної типології 
світогляду свої додаткові ознаки та вивести на їх оснош шші 
види світогляду. Корисним заняттям було б спробувати охарак
теризувати власний світогляд хоча б тому, що це дасть можли
вість зрозуміти, що це зробити не просто і не легко . 

За своїми функціями світогляд постає такою формою духов-
ного освоєння св пу, яка покликана: 

+ іюпегрувати людину у світ;  
+ надати їй найперших :життєвих орієнтирів; 
+ подати дійсність у ії людських ви мірах та виявленнях. 

Досить часто формування світогляду відбувається стихійно: людина 
народжується, входить у життя і засвоює через батьків, оточення, соціальні 
· в'язки вітоглядні уявлення і світоглядні переконання. Більше того, людина 
і11коли навіть не знає про існування світогляду, проте у деяких життєвих 

итуаціях уникнути зустрічі з ним просто неможливо . Загалом подібні 
ситуації називають екстремальними, тобто крайніми, такими, що вимагають 
nід людини кардинальних невідкладних рішень. Це може бути ситуація, коли 
JІІодину ставлять на межу життя та смерті, коли вона змушена брати на себе 
відповідальність за життя інших людей та ін. Але світоглядні питання можуть 
11 ставати перед людиною й у більш простих та буденних ситуаціях, наприк
лад, коли йдеться про виховання дітей, неодмінно постають питання, чому 
ІJ �ити дитину, які якості прищеплювати їй насамперед; інколи, коли заходить 
м ва про оцінку дій якоїсь людини, часто звучать слова: "Людина не повинна 
ТШ< робити", тобто при цьому керуються загальними уявленнями про те, якою 
11 винна бути людина, що гідно її, а що не гідно. 
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Розглянуті характеристики та різновиди світогляду дозво
ляють помітити, що філо софія постає певним видом світогляду: 
у наведених вище класифікаціях філософія фігурує як світогляд 
певного рівня, а це значить, що, хоча всі люди мають світогляд, 
проте далеко не кожна людина прилучена до філософії і, відпо
відно, не кожна людина виходить на її рівень у своїх світо
глядних ор1єнтуваннях. 

І • Цей рівет-tь, на якому розгортається філософське осмислення світу 

і людини, називається теоретичтtим. Звідси випливає, що у т-шйпершому 
визначенні філософія постає як теоретична форма світогляду. 

Теорія відрізняється від практики та простого міркування . . . 
тим, що вона анашзує певю явища через поняття, ч1тко визна-
чені терміни, на засадах певних законів чи їх необхідних внутріш
ніх зв'язків, тобто теорія постає перш за все анаhітико-синтетич
ною інтелектуальною діяльністю. Значить, фіhософствувати -
це не просто думати про світоглядні проблеми, а • усвідомлю
вати їх необхідність, • їх зв'язки, • їх сторони, • характеристи
ки та • складові, виражені через певну термінологію. 

• От:же, філософія: 1) це теоретична форма світогляду, спрямована 

на критичне дослідження та вирішетшя світоглядних проблем з метою 
підвищення ступеню достовірнос111і та надійтюсті таких вирішень; 

2) це усвідо.млений світогляд; З) вона повинна прагнути бути � ар

гументованою, � внутрішньо стрункою, � логічно послідовною. 

Звідси випливають основні аспекти взаємозв'язку філософії 
та світогляду: філософія є різновидом світогляду, тобто вона 
є частиною світогляду, проте частиною особливою; як теорія 
світогляду, філософія концентрує світоrляд, зосереджується на 
найважливішому в ньому; це позначається в літературі у такий 
спосіб - "філо софія є теоретичним ядро м світогляду" . З іншого 
боку можна висловити і прямо протилежне твердження -
світогляд є частиною філософії, і це у тому сенсі, що за широтою 
постановки та вирішення питань, за ступенем їх розробленості 
філософія є безумовно ширшою за світогляд. 
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Світогляд у цілому постає духовним rрунтом для виникнен
ня та розвитку філософії, і філософія не вигадує свої пробле
ми, вона бере їх із життя, із живого функціонування світогляд
них уявлень людини, проте підносить їх на вищий рівень ос
мислення, вираження та розв'язання. 

1 .3. Особливості історичного виникнення 
філософії. Філософія і міфологія 

Із розглянутого вище матеріалу однозначно слідує те, що 
філософія як теорія не може бути найпершою формою світо
гляду, бо будь-яка теорія передбачає попереднє існування 
простіших форм знання. Історично першою фор мою світогляду 
прийнято вважати міфологію (від грецьких слів :  перекази, 
оповіді ,  слово,  учення) - розповіді або переповідання про 
богів, першопредків, початкові події світу та ін .  

На перший погляд може здаватися, що міфи - це казки, щось вигадане, 
фантастичне. Проте для давньої, архаїчної людини міф був єдиною та 
всеохоплюючою формою світосприйняття. Найпершою особливістю міфо
логічної свідомості був її сuнкрепшзм - "злиття всього з усім"; і справді, в 
м іфі неможливо відокремити натуральне від символічного ,  реальне від 
фантастичного, наявне від бажаного, духовне від природного, людське від 
1 1 елюдського, зло від добра та ін .  Через це міф володів такою формою 
1 �ілісності, яка для інших форм свідомості постає майже неможливою. Окрім 
того міф для носіїв міфологічної свідомості поставав не думкою чи роз-
1ювіддю, а самою реальтtістю, тобто міф мав таку характеристику, яку в де
яких·видах мистецтвознавства називають "зникненням ефекту рамки" (або 
"екрану"): коли ми в захопленні від картини чи від кіно, ми можемо на певну 
мить забути про екран, не бачити рамки, а повністю зануритись у той зміст, 
НІ<ИЙ вони нам несуть, можемо навіть щось вигукувати, жестикулювати .  

Для людини міфологічної свідомості не  існувало окремо дійсності, а 
окремо _.: міфу як розповіді про дійсність; ні, міф і був єдиною та єдино можли-
11 ю дійсністю. Особливою силою володіло в міфі слово, оскільки воно також 
розглядалось як певний вид реальності , навіть, як ключ, відмичка до про-
1 1  и кнення в особливу реальність; виголосити слово дорівнювало тому, щоб 
1:шолодіти сутністю речі. Через це міфи зберігались, передавались незмінними 
та 1 1сдоторканими із покоління у покоління. Міф інколи називають "машиною 
J tJ І 5І :. ншщення часу'' , оскільки і справді час над ним ніби не владний.  
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Чим були зумовлені саме такі характерні риси міфологічної 
свідомості? Можна стверджувати, що вирішальну роль тут 
відіграло фактичне злиття архаїчноі· людини з природою : дав
ня людина поставала майже органічною частиною природ
них процесів ,  була інтегрована у ці процеси , перебувала у 
великій залежності від них. Між давньою людиною та світо м 
природи не і снувало чітких якісних меж, тому ця людина, з 
одного боку, розглядала саму себе як частину природи, а, з 
іншого боку, переносила на природу свої власні сили та вла
стивості, наприклад, одухотворювала природу, бачила у при
родних явищах наміри, бажання, прагнення. 

Проте вже давня людина не була тотожною із природою 
хоча б тому, що вона не лише пристосовувалася до неї, а й 
впливала на природу, до певної міри змінювала її. Між люди-. . 
ною та природою �снували опосередковуюч1 ланочки, серед 
яких найперше значення мали штучно зроблені знаряддя 
праці. Згодом сфера штучно створених рече� та явищ почала 
розростатися та все більше віддаляти людйну від природи. 1 1 • Сферу створених людиною речей, засобів житпzєдімьності, з1-шрядь 

та інструл1.ентів, що у відношенні із природою постають явищшнu 
�итучними, називають сферою соцішrьно-культурних 11роцесів. 

Означена сфера заснована на технологіях людської діяль-
ності (технологію у даному випадку слід розуміти у широкому 
значенні - як будь-які соціально вироблені способи та проце
дури людської діяльності),  а останні вимагають і особливого 
мислення, не міфологічного, де все здатне переходити в усе, 
а такого мислення, яке фіксує себе у своїх послідовних діях. 
Пізніше таке мислення назвали дискур сивни м, таким ktислен
ня м, яке рухаєть ся по слідовтю, впорядковатю, через чітко фіксо
вані пункти вла сного руху до певних результатів. 

Дискурсивне мислення суперечить міфологічному, тому 
вна слідок історичного розвитку люд ської діяльтюсті, внаслідок 
розро стання сфери соціально-культурних процесів, разо м із по
явою та фор муват-1ням дискурсивного мислення міфологічна свідо
мість починає руйнуватися. 
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Міф розкладається, й із нього виділяється ціла низка напря
мів духовної діяльності, яка постає характерною вже для цивіліза
ційно розвинених суспільств . 

раціональні знання (пранаука) 

1нистецтво 

релігія 

етичні норми та правила 

правові уявлення 

філософія 

Всі ці напрями духовної діяльності зберігають свою певну 
і первинну спорідненість із міфологією, тобто всі вони праг
нуть до того, щоб репрезентувати реальність, проте вони 
втрачають вихідні'Властивості міфу, стають внутрішньо ди
ференційованими та частковими. 

Внаслідок того масова суспільна свідомість час від часу від
чуває своєрідну ностальгію за міфологією, 11 цш1сністю, 11 
спорідненістю із людськими мріями, бажаннями, за міфологі
чною одухотвореністю та обжитістю світу. Наприклад, своє
рідний "міфологічний ренесанс" Європа пережила у ХХ ст. ,  
коли внаслідок величезної раціоналізації життя, його техні
зації та технологізації виникла зворотна реакція - підсвідоме 
прагнення повернутись у живий, цілісний світ, пронизаний 
бажаннями, душевними пориваннями, живими пристрастями.  

• Отже, можна зробити висновок про те, що історuчтю філософія ви
никла шляхом виділення із первиттого, синкретичного міфологічт-tого 
світогляду; прuчuтюю іТ вuділеття постало фор;11�увштя дискурсuвтю
го, тобто принципово тtового - усвідомленого та послідовтю розгор
нутого - типу JUUСЛеНІ-tЯ. 

Звідси випливають деякі суттєві відмінно сті мі:ж філо софією 
та міфологічни м свіпzоглядом,  відмінності , які дають мож
ливість краще зрозуміти особливості філософії. 
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Міфологічний світогляд і філософія 

� Мі(/Jр!l·агічк/fй 
. - . сеіmqг�д відміююсті 

Форл1ується і функцонує 

стихійно 

Міфологія не .нає авпора. іі' 
творцем є народ (нар;ди) 

Характеризується відсут
ністю роз.нежування і 
протиставлення світу й 

людини 

Міф розповідає про явица 
оточуючогосвіту 

Міфологічна свідо.11іє111� 
синкрет и чн о ю. т обто 
ба чить світ цілієNи/и, 

уNіверсал ь 11им 

Постає сtідо.мою т а  
усвідо.-1ше11010 

іт11електуаль11ою діяльністю 

Є авторською фор.ною 
мислеNня та іNтелект

туальної творчост і 

3Nаменує виділення юсдшш 
із природи, а окре,ного 
іNдивіда із люда,кої 

11ервиN11ої спільюсті, 
постає індиві�1альною 

форл10ю світоглядного 

самовизначення людини 

Пояснює свої mвqJд.жею1я 

Характеризується 
дискурсивни.н, т обто 
аналітико- сuнтет u •1ш.11 

і\/ UСЛе/ІІІЯМ 

1 .4.  Проблема визначення предмету філософії. 
Характерні риси філософського мислення. 
Співвідношення філософії, науки, релігії 

та мистецтва 

Термін " філо софія" має давньогрецьке походження, бо саме 
у Стародавній Греції філософія вперше в ідокремилась від 
інших сфер інтелектуальної діяльності та набула автономно
го характеру розвитку. Перша частина цього терміна похо
дить від слова "філо" - схильність, любов, бажання, відданість 
та слова "софія" - мудрість, яке, у свою чергу, складається із 
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двох слів і буквально означає - казати, промовляти, цілісно,  
доречно.  Ще у ХІХ ст . існував слов'янський термін "любо
мудріє" ,  який можна вважати дослівним перекладом слова 
"філософія" . 

Розглядаючи історичні корені філософії, ми вже дали її найперші та най простіші 
визначення, проте на сьогодні не існує якогось єдиного та загальноприйнятого розумін
ня та визначення пред.мету філософії. Цей факт має свої виправдані п ідстави : як що у 
філософії йдеться про пошуки найперших людських життєвих орієнтирів,  якщо філософія 
намагається водночас розробляти виправдані засоби для їх винайдення, то її предмет 
набуває майже безмежних виявлень. У найпростішому варіанті філософія могла би вико
нати своє суспільно-історичне призначення тоді , коли вона змогла би співставити між 
собою світ, з одного боку, та людину, з іншого боку, окреслити їх основні можливі вияв 
лення і на цій основі сказати людині, що вона є і що їй нале:жить робити у цьо,ну :житті 
та у цьо.му світі. Проте як світ, так, тим більше, і людина постають незавершеними і 
майже безмежними у своїх характеристиках, діях та проявах . Через це і філософія постає 
багато в чому незавершеною, або, як кажуть у науці , "відкритою системою знання". 

• Справа філософй"радше полягає у то.му, щоб чітко зафіксувати тпе, 
чим вже проявили себе людина та ії дійсність як історично, так і в і:Х 
інтелектушzьних осмисленнях. Через це філософія постає перед нами 
формою випробовування буттєвих спроможностей людини,· вона за
свідчує той стан са.моосвідчень людського єства, якого остаттє спромог
лося реально досягнути. Виконуючи цю справу, філософія водночас 
вибудовує "стартовий майданчик " для руху в майбутнє, даючи до того 
ж людині дещо на зразок "топографії" людського універсуму, тобто до
помагає людині зорієнтуватися у власній решzьності та отрилшти певні 
інтелектушzьні інструменти для подальиюго життя і діяльтюсті. 

Означена "широта" предмету та завдань філософії дозво
ляє зрозуміти наступні о собливо спzі предмету філо софії: 

' 
• 

+ ії предмет є історично змінним, оскільки історичтю Зktіюш
ми постають салювиявлення та са.м.оусвідомлетtя людини,· 

+ уся історія філософії" фаюпичтю входить у окресленпя ll" 
предмету, оскільки лише за такоїум,ови ми і здапті окрес
лити "топографію " людськості,· 

+ філософія постає своєрідтюю формою збереження та забез
печення історичної· неперервності людської· свідомої салю-

ідентифікації. 

Отже, філософія покликана тримати весь час у полі уваги та в акту
альному стані всі основні виявлення людини як людини . 
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Саме тому Р. Декар
п

z був правий, коли стверджував, що лише 
філософія відрізняє нас від дикунів . Зазначений момент історич
ного буття філософії виявляється досить важливим з огляду на те, 
що філософія завжди вписана у певне соціальне життя, функціонує 
в ньому і певним чином намагається на нього впливати (викорис
товуючи наявний арсенал своїх засобів) . Це значить, що філософія 
має свою активно дійову, практичну сторону, проте не в тому 
сенсі, що вона стає якоюсь виробничою діяльністю, а в тому, що . . 
вона намагається вплюватись у реалью процеси життя . 

' 
• 

Через це філософію завжди треба розглядати не лише в аспекті віч-
ного, характерного для людини усвідомлення, а й в аспекті конкрет
них окреслень. І коли ми сьогодні, наприклад, використовуємо здо
бутки античної філософії, ми повинні розуміти, що це наше саме 
сьогоднішнє її бачення, а не власне антична філософія, як органіч-
на частина давньої цивілізації. 

Зазна чені особливості предмету філософії змушують нас не 
стільки прагнути дати їй одне єдине визначення, скільки спробу
вати окреслити характерні риси філософського мислення, які до
зволять нам побачити внутрішню особливість його самоздійснен
ня. Спираючись на численні існуючі визначення філос\\фії, мож
на виділити такі найперші риси філософського лшслен

1

ня . 
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Л1ас рівень гршшчио тирокого уза?а.1м1еи11я ( 1-:атегорії 

11pum1ш111). що в11ход11ть ua _не.11с_1• бр11111JІ і иебуття 

Поспшс фор. ною людського саиоусвідо,шення, .11ис1ш1-
пя 11 під куто,11 зору людини, ії .J1с1т1тєвого вибору 

Окреслює дійснісп11, пе лише такою, якою воNа с, а й 
1110кою, якою має бути 

Є більшою ;1-1іро10 мислею1Я11 про .1111с.1епня, ні:ж 
м11с.1еюm.11 та ду.-нкою про ЯІ"усь реальність 

Постає вuутріитьозв 'язии.11, ло?ічuо 11ос.1ідо111111м, 
аргу11с11111ов111111.н та vбгру11111ова11ш1 

Прагне поставити і розв 'язати грапичні, абсолютні 

11робле.11и людського буття 
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Зазначені риси філософського мислення резюмуються тим, що 
саме у філософії та за доnоАюгою філософії. людина заявляє про своє 
ба:жання взяти на себе відповідальність за свідоме вирішення своєї 
життєвої долі. Тобто тою мірою, якою людина здатна на сьогодні 
осмислити та зрозуміти себе і своє становище у світі, тою мірою, 
якою вона пройнялася рішучістю пройти усю можливу дистанцію 
розумового прояснення своєї життєвої ситуації, - саме тою мірою 
вона філософствує або постає філософом. 

• Ошачеl-lі xapaкmepl-li риси філософського мисле!-lня дозволяють нам 
не лише орієнтуватись у тому, що саА1е можна вва;;1сати філософією, 
а ще й виразно побачити те, чим філософія відріз1-1яєп1ься від інших 
провідних форм людської інтелектуальної' діяльності. 

Видатний німецький філософ ХІХ ст. Г. Гегель вважав, що 
вищі здатності людського інтелекту проявляються у розумінні 
(яке втілюється у науку та філософію) ,  переживанні (яке 
втілюється у мистецтво) та відчутті нашо і" вихідної' спорідне
но сті із найпершими за сада ми буття (яке втілюється у релігію) . 
Відповідно, найперші риси філософії і проявляютЬ<;я через її 
порівняння із наукою, мис1пецтвом та релігією . 

• Науку та філософію спорід1-11оє те, що вони базуються на дискурсив
ному мисленні та прагнуть пояснювати дійсність, проте кожна на
ука має відl-lосно чітко окреслений предмет свого вивчення та до
слід;;кетtя, який постає частиною реальної· дійсності, а предмет філо
софі!: як вже зазначалося,  постає значною мірою невизначеним, 
майже безмежним, та ще й історично змінним. Окрім цього, лише філо
софй" властиве гранично широке узагальнешщ науки .ж, постаючи обме
женими своїми предметаАш, узагальнюють лише в іх межах. 

Хоча науки й прагнуть наблизити людину до істини, надати 
їй надійні знання, вони не досліджують того, що саме є істиною 
та знанням, так само як не досліджують вони й питання про ста
новище людини в свп1 та можливості її самовизначення. 

І • Філософія та мистецтво схожі між· собою в тому, що вони пода

ють дійсІlість через людське до неї відношення, а не відсторонено,- окрім 
того, для філософії і мистецтва немає нецікавих або заборонеиих те.м: 
вони проникають усюди й усюди з1юходять предмет своєї· уваги. 
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Важливо відзначити й те, що філософія і мистецтво нада
ють суттєвої ваги людському самовідчуттю та інтуїції, проте 
розходяться вони у тому, що філософія постає розумовим осяг
ненням світу, а мистецтво подає його через почуття та пере
живання . Вихідною формою думки для філософії є поняття, а 
вихідною формою художньої творчості постає художній об
раз . Мистецтво до того ж надає вирішального значення уяві 
як творця, так і тої людини, яка сприймає його твори, а тому 
воно зображує дійсність із значною долею умовності, хоча ця 
умовність постає своєрідним способом проникнення у глиби
ни процесів дійсності (докладніше про пізнавальні можливості 
мистецтва мова буде йти у відповідному розділі) . 

• Філософію та релігію споріднює те, що вони постають різнови

дами світогляду, тобто те, що воии надають людині найважливіші 

життєві орієнтири. Обидві вони також претендують на роль жит

тєвого наставництва, проте релігія базується на вірі, тобто на бе

зумовному сприйнятті певних положень ( дог;и) у якості істиюшх, 

у той час як філософія, базуючись на дискурсивному усвідомленому 

мисленні, намагається усе розглядати критично та доводити те, що 

розглядається, до рівня розуміння. І 
І 

До того ж релігія ___;_ це не лише ідеї та погляди, а й соціаль-
ний інститут, певні ритуали і навіть певний спосіб жhття; філо

софія ж була та залишається інтелектуальною формою світо
осмислення. Філософія залишає на вирішення самої людини пи
тання про те, з чим вона погодиться, 1з чим - не погодиться, та, 
врешті, як саме буде потім вирішувати свої життєві питання. 

' 
• 

30 

Отже, філософія постає безумовно своєрідною, особливою формою 
людського світоосмислення, формою, яка не дублює інші напрями 
та форми інтелектуальної діяльності. Вона сприяє людському ро
зумовому розвитку та життєвлаштуванню, постаючи та залиша
ючись при цьому суто людською справою і до певної міри показ
ником того, чого саме досягла людина на певний момент свого істо
ричного самоздійснення. 
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1 .5.  Структура та функції філософського 
знання. Провідні позиції у філософії 

Оскільки філософія покликана перш за все надати людині 
найперші орієнтири для її життєвого самовизначення, то 
структура фjло соф ського знання визначаєть ся виділення м  тих 
сфер реальllо сті, спираючи сь на які людина (і філо софія) може 
такого роду орієтпири виділити, позначити та до слідити .  
Відповідно до  цих сфер формуються й основні філософські 
дисципліни або основні розділи філософії. 

;.: �(;'ф�р��Іf , 

: p;€№Б,�QS'r,i 

природа, світ, кос.мое 

суспільство та 
суспільна історія 

са.лю людина з ії особливостями, 
здібностями. властивостями 

сфера духовних або інтелеюпуальнuх 
процесів (сфера свідолюсті) 

:;.�7:,?;�Іщ·а·:·:··· . . ; . .  : .··; .. . ·:/·�;·- :·:. •; .•.•• ":.:·� -··.·:· .:;; 
фіЛQсрф�ь�щr:о ·з.нцнцЯ · .. ·· " .. ;/ ·/'� � .. : .. ._. . •, : : '- . ·." . . . . • . " . : 

онтологія 
1--+--- натурфілософія 

космологія 

соціологія 
соціальна філософія 

1----+--- філософія історії 
культурологія 
етнофілософія 

філософська антропологія 
антропософія 
структурна антропологія 
соціобіологія 

логіка 
___. гносеологія 
___. етика 

1---+---- естетика 
філософія релігіі" 
філософія права 
історія філософі/' 
1-1оологія 

На основі осмислення природи, світу виникають та форму
ються онтологія, натурфілософія, космологія (або космогонія). 
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• Онтологія є філософською І-Lаукою про буття, neput за все, буття 
як таке, а І-Lе лише про окремі види чи прояви буття. Тут найперши
ми постають питання про те, чому взагалі Ашжливе існуваю-1я, у який 
спосіб люжтш розуміти б упипя, як людина пов 'язана із буттям. 
• Натурфілософія, або філософія природи ( "иатура " - з лат. при
рода) ,  постає різновидом ОJ-mzологй� оскільки зосереджує увагу пе
реважно на тому, що таке природне буття та природа в цілому, ЯJ( 

вибудовуєтпься ієрархія проявів природи, ісllують чи не існують якісь 
всезагальні закотюмірності та якості природи. Проте милюволі вона 
торкається і питань людського буття, і буття суспільстпва, оскіль
ки остшші перебувають в органічних зв 'язках із природою та поза 
останньою просто немо:жливі. 
• Космологія мо:же існувати як різновид астротюмЦ а може поста
вати і як філософські А1іркуваю-tя про сутність пzа природу космосу; 
коли ж наголос тут падає на виникт-tета-щ походжеиня (чи породжен
ня) космосу, то тоді ми маємо справу із космогонією. 

На основі вивчення та осмислення суспіль ства та суспільної 
історіі" виникають соціологія, соціальна філософія, філософія 
історії, культурологія, етнофілософія (або філософія етносу) . 
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• Соціологія як окреАшй напрямок дослідження суспільства і людини 
виникла у ХІХ ст. , хоча намагаття осмислити закономірності і:Х роз
витку присутні у філософ й' з давніх часів. В своєму реальllому розвит
ку соціологія біл.ьше тяжіла до пюго, щоб бути наукою про факти соці
ального життя, тому вона перетворилася на елтіричну соціологію та 
соціологію окремих сторін суспільства, наприклад соціологію сім 'і. 
• Філософські ж осмислення природи суспіл.ьтюго життя, зв 'язків су
спільства та природи, суспільства та людськоz індивідуальності по
ступово визначилися як соціальна філософія, хоча і до сьогодні вони 
можуть називатися просто соціологією. 
• Філософія історії також ставить гратшчні пuтпатtя на адресу 
іспюріі' людства: чому людство перебуває в стані іспюр_ичного про
цесувающ куди прямує історія, хто є ії суб 'єкпzом, чи існують закони 
людськоz історії? 
• Культурологія виходить із тези про 111е, що специфічних якостей 
та ознак як людині, тат( і суспільному JІситтю тшдає культуротво
рення, тому вивчення культури постає відмичкою до і:Х розуміння. 
• Етнофілософія - це новий напрям сучасно[ філософії; покликаний 
окреслити значення та роль епиюсів в історіі' людства та виявити 
історичний сенс того, що історія розвивається саме у варіанті ептіч-
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ної багшпоманіт.1-юсті,· тут тако:ж спиі"пь завдштя окреслення 
того, яку свою вихід11у екзистенціальну якіст.ь привносить кожний 
епuюс у історію людства в цілому. 

Філософське осмисленн� людини приводить до формування 
таких філософських дисциплін, як філософська антропологія (на 
відміну від просто антропології - науки, що відокремилась від 
археології і що спрямована на вивчення особливостей будови 
та проявів людини як реального, матеріального об'єкта), інко
ли - антропософія; в наш час до дисциплін цього напряму інко
ли зараховують структур�у антропологію та соціобіологію. 

• Філософська антропологія ставить собі завданням вивчати люди
ну у всіх і"іможливих вuявлеІlнях та хараюперuстиках. Тут, зокреАШ, 
ставиться питання про визначення сутності людини та про відмін
ність останньої· від природи людини, про ЇЇ спосіб буття та ін. 
• Антропософія претендує на те, щоб не просто вивчат.и людину, 
а щоб збагнут.и сенс ЇЇ появи у світі, ії всекосмічну функцію та причи
ни саме таких ії виявлень. На ду1ику антропософів, лише таке осмис
лення людини відкриє нам шлях до розуміння і всього іншого в світі. 
• Структурна антропологія вважає, що існує певний, цілком конкрет
ний та сталий набір інтелектуальних та реальних можливостей лю
дини, який слід виокремити із історіі: культури, способів людського 
життя; означений набір відкриває можливості для виправданого та 
надійного вивчення і розуміння людини. 
• Соціобіологія, яку сьогодні інколи додають до дисциплін антрополо
гічного напряму, - наука про те, як змінюється людина під впливом соці
альних факт.арів та на протязі історіі'. Цю науку далеко не всі згідні 
визнавати як філософську, проте заперечувати факт впливу соціаль
них факторів на люди11у, на ії вихідні властивос111і було б невиправда
ним, а тokty й ие мо;;к1ю сьогодні !le враховувати міркувань та резуль
татів досліджень соціобіології у філософському вивченні людшш 

Нарешті, на основі вивчення та осмислення свідо мо сті, духов
ного життя людини виникає цілий комплекс філософських наук 
про духовні явища та процеси. Комплекс цих дисциплін є най
більшим у порівнянні із попередніми філософськими дисциплі
нами, і це зумовлено тим, що філософія постає самоусвідомле
ною, рефлексивною думкою, думкою, що сама утримує себе у 
стані актуально1· дії та у стані безперервної тривалості; сюди 
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входять логіка, гносеологія (чи епістемологія) ,  етика, естети
ка, філософія релігії, філософія права, історія філософії. 

' 
• 
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• Логіка - одиа із давиіших філософських дисциплін - дослід:жує 

форми, закоllи та тюрми правильтюго .мислення; вона посідає одне із 

провідтшх місць у філософії: ад:же припущення логічних nоJ111илок 

може зруйнувати всі доведення пш аргумеllтації певної' філософ

ської' концепціі'. 

• Гносеологія - це, у дослівтюму перекладі, теорія пішаиня; вона 

вивчає питання про природу, чинники та результати людської' пізна

вально і" діяльності, умови продукуватtня та ознаки достовірних 

знань , про умови та можливості іх практичтюго вuкористатtня. 

Сьогодні ширше використовується термін "епісте.Jнологія " (тео

рія знаття) ; у більшості краі"н так називають вчення про тшукове 

пізнання, проте цей термін може позначати і певт-шй істпоричний 

рівень усвідомлетmя природи пізнаю-tя (про це докладніше мова буде 

йти у відповідному розділі) . 

• Етика також належить до найдавніших філософських дисциплін: 

це є вчею-tя про 1юрми та засади людських взаємин. 

• Естетика досліджує природу людського захоплення красою дійс
ності, шукає корені та причини людського потягу до прекрасного, 

гар.монй: співмірноспzі форм сущого. 

• Філософія релігії, як свідчит.ь назва, опікується питаннями при

роди та сутності релігіі", досліджує причини історичного похо

дження релігй: ії конфесійного багатоманіття та ін. 

• Філософія права намагається з 'ясувати корені правових нор.м, 

людську потребу у правотворетті. 

• Історія філософії збирає історичні досягнею-tя філософії: вписую

чи іх у сьогодетшя. 

• До цього l(О.мплеюпу філософських дисциплін інколи додають та

кож "ноологію" як вчення про природу та сутність людської" ро

зумності; коротко кажучи, ноологія постає філософським вчеттям 

про свідомість .  

Отже, філософія на сьогодні є розвиненою та розгалуженою сфе
рою знання; щоб виконати завдання людського світоорієнтуван
ня, вона повинна включати у свій зміст цілий комплекс наук про 
основні, найважливіші сфери людського життя. 
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Філософія як сфера духовної культури виконує певні функції 
світоглядна (філософія допомагає людині знайти й обrрун
тувати свої життєві орієнтири, з 'ясувати зміст і значення 
життєвих пріоритетів та цінностей) 

пізнавальна (завдяки дослідженню загальних проблем піз
нання філософія озброює людину орієнтирами в пізна
вальній діяльності , критеріями та ознаками правильно
го руху на шляху до надійних, достовірних знань) 

логічна (філософія сприяє формуванню культури людсько
го мислення, виробленню критичної неупередженої позиції 
у міжіндивідуальних та соціально-культурних діалогах) 

соціально-адаптивна (філософія допомагає зорієнтува
тися у складних, строкатих, розмаїтих проявах суспіль
ного життя і виробити власну соціальну позицію) 

критична (проявляється в опозиції філософії до емпірич
ної дійсності , до світу повсякденної реальності ,  руйну
ванні звичних стереотипів та забобонів, пошуку шляхів 
до б ільш вдосконаленого, людяного світу) 

виховна (філософія прищеплює інтерес і смак до самовихо
вання, сприяє посиленню потягу людини до самовдоскона
лення, творчого підходу до життя, пошуку життєвих сенсів) 

У сі названі функції мають як індивідуально-особистісне, так 
1 сусшльне значення. 

Висновки 
JЬ Отже, філософія є насамперед концептуальним виражен
ням світоглядних проблем. Як о соблива сфера духовної куль
тури, вона не зводить ся до інших подібних сфер та напрямів, 
а доповнює і розвиває і:Х. Використовуючи такий специфіч
ний вид мислення, як світоглядна рефлексія, філо софія шукає 
відповіді на смислотворчі проблеми людського буття. Філо
соф ське знання розкриває реальний та духовний світ люди
ни в іх ньо му взаємозв 'язку та розвитку, має вільний, кри
тичний, проблемний і творчий характер. 
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Резюме 
Ф Перед людиною надзвичайтю гостро постають питання про ії життєве 

салювuзначення втюслідок найважливіших особливостей il" становища 
в світі - тпаких, як ії розумність, неспеціалізованість, універсальність, 
володіння свободою, усвідоА1.лення неповторюваності власного жuття,
філософія і є основтюю формою інтелектуальної діяльності, яка покли
кана надати людині свідомі засоби такого самовизначею-Lя. 

(?) Оскільки потреба у життєвому самовизначенні характерна для всіх лю
дей, проте не всі люди є філософами, то найпершою формою людського 
житпzєвого орієнтування постає світогляд, що являє собою сукупність 
уявлень про місце людини в світі,· [філософія ж є теоретичтюю формою 
свіпюгляду� спрямованою на критичт-tий аналіз свіпюглядтшх уявлень з ме
тою поглиблеюm іх достовірності і надійності. 

Ф Історично першою формою світогляду була міфологія, яка характери
зувала ту стадію людського самоусвідомлет-тя, на якій не існувало чіткої 
якісноі·межі між людиною та природою,- така межа витшкає та рельє
фно окреслюєп1ься тоді, коли починає потужно розвиватися сфера соц
іально-культурних процесів,· цей розвиток приводить до появи дискур
сивного мислення, на якому і базуються філософські знаl-lня. 

® Оскільки у філософії йдеться про засади людського буття, вона постає 
відкритою систе_,wою знань,- у порівнянні з 1-lаукою, мистецтвом та ре
лігією розкриваються такі характерні риси філософського мислення, як 
виведення своіх міркувань на гранично широкий рівень узагальнення, аргу
ментованість та внутрішня єдl-lість, саморефлексивність, індивідуалі
зованість, готовність постати формою свідомого вирішенl-lя людиl-lою 
своєі" життєвої долі. 

Ф Оскільки найпершими сферами, із яких філософія бере жипипєві людські 
орієнтири, постають природа, суспільна історія, людина та свідо
мість, то воl-lи ж стають основою для виділею-tя структури та функ
цій філософіі". 

C1J Питання для обговорення на семінарському занятті 

1. Особливості становища людини у світі та необхідність ії самовизна
чеl-lня. 

2. Поl-lяття та типологія світогляду. Світогляд і філософія. 
З. Особливості ісmоричного формування філософіі"тпа характерні риси філо

/ 
софського мислення. 

4. Структура і функції філософського знання. 
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� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
І. Світогляд і філософія як форми людського са.7vr.овизначення в світі. 
2. Світогляд і філософія: порівняльний аналіз. 
З. Структура і типологія світогляду. Роль світогляду в жипzті людини. 
4. Особливості історичтюго зародження філософії'. Філософія і міфологія. 
5. Філософія, релігія та мистецтво як форми людського освоєюія світу. 
6. Роль філософії в індивідуальному розвитку людитш. 
7. Соціальна функція філософії. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдаиня 1. Розкрийте зміст поняття світогляду й окресліть його значення 
в свідомому регулюванні людиною свого життя. 

Завдання 2. Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як інте
лектуальної форми людського самоусвідомлення. 

Завдання 3. Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного, 
релігійного та буденного світоглядів, їх відмінності від філо
софського світогляду. 

Завдания 4. Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософсь
кого мислення. 

Завдання 5. Охарактеризуйте основні елементи структури філософського 
знання (основні філософські дисципліни) та поясніть, на якій 
основі їх виділяють. 

Завдання 6. Спробуйте визначити предмет філософії та обгрунтувати його 
розуміння. 

Завдання 7. Розкрийте зміст основних функцій філософії. 
Завдання 8. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світо

гляду. 

W Додаткова література з теми 
1 .  Канке В . А . Философия. Исторический и систематический курс. - М "  200 1 .  
2 .  Кульчицький О . Основи філософії і філософічних наук. - М юнхен-Ль вів , 1 995 .  
3 .  Лосев А . Ф . Очерки античного символизма и мифологии.  - М "  1 993 . 
4. Лосев А . Ф. Словарь античной философии . - М "  1 995 .  
5 .  Ма.мардашвили М. К. Как я понимаю философию . - М "  1 990.  
6 .  Мир философии. Кн ига для чтения : В 2-х ч . - М" 1 998 .  
7 .  Мифь1 народов .мира. Зн циклопедия: В 2-х т. - - М. ,  1 992 .  
8. Ортега-и-Гасет Х.  Что такое философия ? - М "  1 99 1 .  
9 .  Радугин А . А .  Философия:  Курс лекций.  -- 2-е изд" перераб .  и дополи .  - М . ,  200 1 .  
1 0 .  Спиркин А . Г.  Философия . Учебник для технических вузов . - М . ,  2000. 
1 1 . Філософія: Курс лекцій .  - К "  1 994. 

. 

1 2 . Философия. Учебник І П од ред. В.Д. Губина . - М "  1 997.  
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ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО 
СХОДУ 

. . .  Ми відчуваємо, що Схід -це щось дуже своє
рідне й відмінне від нашого західного світу . . .  

Сергій Ольденбург 

У мудрості Сходу та Заходу ми бачи.мо вже 
не ворожі сили, а полюси, .м.іж якими пульсує 
життя. 

Герман Гессе 
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ХХ століття особливо гостро поспшвило питаття про буттєві 
засади людшш, що с11ричш-1ило підвищення інтересу до різних форм 
людського самовиявлею1я та са_моусвідомлет-tя. Деякі особливості 
східного філософствуваю1я ( дом.інуваю-1я цілого над частковим, афо
ристичніст.ь думки та ін. ) з.J..ttушують зверт.атися до нього в пошуку 
відповідей 1ю //аболілі проблеми сьогодеют. А дJІСе східна філософсь
ка думка перебуває бли:жче до вихідних д:ж:ерел філософії; до безпо
середнього зобраJІСеm-tЯ .місця людини у світі, ніж західна. Особливо 
ціюш_мu в цьому аспекті постають оригінальні набут.ки філософсь
кої· думки Стародавньої' fllдii' та Стародавнього Китаю. 

[і"1іSЦ•1& Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 
� особливості та характерні риси західного та східного 

типу цивілізацій; 
� найперші джерела філософської думки Стародавньої 

Індії та Стародавнього Китаю; 
� найперші проблеми , як і ставила та вир1шувала 

давньосхідна філософська думка. 

r:ff' порівнювати між собою провідні ідеї філософських 
шкіл Стародавнього Сходу; 

(ff' виділяти у філ?софських текстах саме те, що є харак
терним для схщного типу мислення; 

r:ff' оцінювати світоглядну цінність ідей давньосхідної фі
лософії. 

+ умови й особливості зародження і можливі форми 
вираження світоглядної проблематики; 
особливості східного та західного філософствування 
та їх певну взаємодоповнюваність; 
?агатовимірність як людськог? світосприйняття, так 
І теоретичного осмислення свпу. 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 
2. 1 .  Проблема "Схід-Захід" в сучасній філософії та культуро

логії. Особливості східного та західного типів філософствування. 
2 .2 .  Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософсь

кої думки Стародавньої Індії . 
2 .  3 .  Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософсь

кої думки Стародавнього Китаю. 
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КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ! ПОНЯТТЯ' 

• ТРАДИЦІО НА ЛІС ТСЬ КИЙ ТА ПРО!РЕСИС ТСЬКИЙ ТИПИ ЦИВ ІЛІЗА ЦІЇ 
характер истики цивіл ізацій за їх фундаментальними ціннісними установка.ми, запро
поновані Ре не Ген о н ом : трад иціоналістсь ка цивілізація Ц"інує трад ицію і обернена 
скоріше до минулого. прогресистсь ка цивілізація цінує новації і більше ор ієнтована на 
майбутнє. Традиціоналістські оріЄнтаціі' характерні для східних цивіл ізацій, проrре

систські - для захfдних. 

• ДУХОВНИЙ КА НОН ЖИТТЯ, або канонічне джерело - у межах деяких, перева:ж:но 
традиціо налістських цивілізацій - збірка найдавніших, освячених авторитетом, часо,w 
і традицією переказів, настанов на :життя, міфів, роз1?овідей про богів або божественні 
об 'я влення, що виконує роль нормативу - регулятор·а життєдіяльності  людей в усіх 
сферах суспільного життя ( "Веди " - у Стародавній Індії', "П 'ятикнижжя " - у Старо
давньол1у Китаї, "Коран " - у мусульмансь ких країнах) .  

• СА НСА РА - зафіксовані в текстах "Вед " давньоіндійські уявле11ня про переселення 
ду�иі з тіла в інще при його с.нерті; душа, 11а від.міну від тіла, вва;;1сається безсмерт
ною. Подальше для душі втіле11ня ,110;;1се підносити а бо знижувати статус попереднь
ого життя залеж:но від добрих а бо поганих вчинків людини. ВзІСе в давні часи сансара 
була ус відомлена СІ{оріше в негативних оцінках, ніж позитивних: нескінчение блу
кання душі  п остй вало як лише накоп ичен ня страждань.  То.иу в середин і  І т ися чо
ліття до  Р. Х. у Стародавній Індії виникли духовні течії.· (або рухи) ,  що шукали шляхів 
по долання са нсар и.  

• КА РМ А. - в уявленнях про сансару - закон універсального причинного зв 'юку, згідно 
з яким все, що здійснює душа під час ії актуального існування у певному тілі, становить 
її життєвий контекст: нічого не губиться, нічого не зникає, то.му все погане і все добре 
впливає на долю душі в її подальщих втіленнях. 

• МОКША - стан вічного щастя і бл(ІJІСенства, якого ,нозІСуть досягнути ті ду�иі, які у 
своїх життєвих втіленнях Запобігли злу, чинили лише благодіяння. 

• БРА ХМА Н - у давньоіндійських уявленнях про світ єдиний духовно-інтелектуальний 
початок світу. 

• А ТМ А Н  - і11дивідуальні, ко11кретні виявле1111я брахлшна. 

• ДА О - вихідне 1;оня1птх ф ілисофії дао сu:зму і дуже вазІСливе дл>1 духовної культури 
Китаю. Ієроглііf,, що позначає "дао ", поєднує знак людини і знак шляху, але це розу.ніння 
людського шляху набуває у даосиз,иі всеохоплю ючого слшслу: весь Кос;нос постає 
упорядкованим са.ме таким чин ом, що він прцпускає буття людини та певн ий тип її 
поведі11ки. Отже, "дао " - закон буття, початок Кос.масу, життєва доля людини і те, 
що повинно бути о сновою правильного людсь кого лшслення. 

• НЕБО І ЗЕМЛЯ - у давньокитайських уявленнях про світ - універсальні  су111116с111і, 
що виконують оц і11н і  та ор ієнтов1-1 і функції: небо - це сф ера чистих, ідеальних, пра 
tJиль11их, вічних рухів т а  явищ, зе.мля - сфера змішаних, часmІ\ових, кі11цевих, 11еправиль1-1их 
рухів та явищ. Життя людини відбувається у про.міжку мі;;ІС Небол1 та Зел1лею, тому 
людина розглядається причет1-1ою як до ідеал ьного, так і до хаот ичного.  Са,нон.:zзва 
Стародав цього Китаю - "Під11ебес11а країна ". 
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2. 1 .  Проблема «Схід-Захід» в сучасній філософії 
та культурології. Особливості східного 

та західного типів філософствування 

Проблема "Схід-Захід" ,  на думку багатьох дослідників 
культури,  є однією з наскрізних для людства .  Уже давньо
грецькі історики зафіксували її у своїх творах, привертаючи 
увагу до суттєвих відмінностей між Сходом і Заходом • у спо
собах життя, • характері політичного правління і , головне, 
• у способі світоосмислення. 

Упродовж тисячоліть людської історії Схід і Захід досить 
конфліктно протистояли один одному, і напруження цього 
протистояння значною МІрою визначало розвиток культури 
та політичних процесів суспільства.  Водночас їх взаємодія і 
взаємовпливи ніколи надовго не переривалися. Врешті-реІШ"Г 
суть пробл�ми " Схід-Захід" полягає у тому, що людство ,  
будучи єдиним анатомічно та фізіологічно , постає разюче 
відмінним і несхо:жим у своіх східтшх і західних соціокультурних 
проявах. І ця несхожість змушує, з одного боку, • розширю
вати і збагачувати наші уявлення про людину та її можливості , 
а з іншого - � намагатися зрозуміти її причини, шукати шляхів 
людського взасмоприйнятного спілкування. 

• Для філософіі" проблема "Схід-Захід " постає перш за все як проб
ле.ма пишуку глибинних засад та механіз.Ntів діяльності людського 
інтелекп1у, ад:же з точки зору фізики ,ни, всі люди, живемо в єдиному 
космосі, проте, виявляєт ься, що сприйматися, розуміт ися та 
ос,нислюватися він може неоднозтючно. 

Що Епливз.с на виникнення та прояви такої неоднознач
ності? Чи означає це, що сама реальність світу є багатовимір
ною? Чи, можливо, це є свідченням лише того, що людське 
мислення має певну свободу власних дій і що воно не підпоряд
коване прямо і однозначно впливам зовнішнього світу? На-. . . . . 
решп, як можна скористатися вщмшностями м1ж захщною та 
східною філософією задля того, щоб зробити людську думку 
більш гнучкою, активною та результативною? - У сі ці питання 
і постають перед філософією, коли вона звертається до порів
няння західного та східного типів філософствування. 
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В історії самоосмислення та філософствування особли
вості західного та східного типів мислення зводять до більш 
загальних особливостей типів цивілізацій, а останні Р. Гет-юн 
класифікував як традиціоналіст ські (східні) та прогре си ст ські 
(західні) . 

' , '<�.··� · ' :> , _, -� �ііовні вШмі�ііо'С_іпі ііі�: ех�дц'uіt'�;і:; 
. '·:; " · ) : , , .  , : та захід111іміі ЩіmаМu ·цuвіЛізіщії , . 

; ч -.::і:'-: � -.':�·" ." " , .==�.;.. f i, •  := - �- : .: · ;� -." •• ' :·-�,- ···.·";,. ,��: .,.· ,,�·· : · 

Відносна автономність різних 
сфер суспільного життя 
(політики, економіки та ін,) 

Відданість новаціям, цінування 
нового, орієнтація на .найбутнє 
(прогресиз.м) 

Активізм, прагнення ЗJНінювати 
дійсність 

Дол·1інуваю-1я індивідуального 
над загальниkt 

Раціональне, аналіт.ичне, 
логічно послідовне .нислення 

Наявність єдиного духовного 
канону життя, якому 
підпорядковані всі основні сфери 

Відданість традиціям, 
цінування старого, освяченого 
віками, орієнтація на .минуле 
(традиціоналізм) 

Самозаглиблення, прагнення від 
датись природнОJиу ходу речей 

Домінування цілого (загального) 
над індивідуальним 

Образний, притчовий, 
афористичний ст�и�ь мислення 

Наведене порівняння засвідчує існування досить контрас
тних відмінностей у самому фундаменті того способу життя, 
який сформувався та розвинувся у вигляді різних типів цивіл
ізації. Зазна чені відмінності приводять врешті до дещо іншої, 
а інколи - принципово іншої людської поведінки. У сі зазначені 
характеристики можна відне сти і до особливо стей західної і 
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східної філософій .  Так, східна філософія орієнтується =>на 
вихідні канонічні джерела, що регламентують функціонуван
ня всіх сфер суспільного життя (Коран, Веди, китайське П 'япш
кни:жжя), =>цінує найбільше те, що освячене віками, =>намага
ється підпорядкувати індивідуальне цілому або навіть розчини
ти індивідуальне в світовому цілому�· При тому стиль східної 
філософії ближчий до художньо-образного, ніж до наукового, 
а сама філософія максимально наближена до морального по-. . 
вчання та наВІть техюки людського удосконалення у певному 
способі життя. Західна філософія, навпаки, тяжіє до раціонально-. . . 
лопчних та анаштичних досшджень, теоретичних системати-
зацій, має абстрактно-понятійний характер і виходить із пев
ної автономності основних сфер як індивідуального, так і 
суспільного життя. У зв' язку з цим західна філософія має пере-. . . . . 
важно шдивщуальне спрямування 1 постає саме шдивщуально-
особистісним засобом життєвого самоутвердження. 

Історично філософія розвивалася у контексті саме цього протистояння 
цивілізацій:  відомо, наприклад, що деякі філософи Стародавньої Греції 
мали контакти із східними мудрецями; не виключено, що й вони чинили на 
них певний вплив . Відомо також і те, що в інтелектуальному обігу антич
ного світу функціонували деякі образи та міфологеми Стародавнього Сходу. 
Тому співставлення вихідних ідей східної та західної філософії допомагає 
нам глибше зрозуміти джерела філософського мислення та його фундамен
тальні особливості .  

Із розглянутих відмінностей стає зрозуміло, чому саме західна філософія 
сприяла виникненню сучасної науки, а східна філософія сформувала при
вабливий образ "гуру" - духовного вчителя, наставника життя; чому захі
дна філософія цінувала оптимістичний активізм, а східна була більше про-

1 
сякнута вщстороненим життєвим спогляданням, сповненим зачаруванням 
грандіозністю світобудови як у просторі, так і в часі . 

При осмисленні даного питання слід враховувати дискусійний харак
тер даної проблеми; існує досить велика кількість культурологів та філо
софів, які вважають, що зазначені відмінності є перебільшеними, що на 
Заході інколи люди відрізняються між собою більше, ніж у порівнянні із 
представниками Сходу. П роте дана проблема не вигадана, її прояви ми 
бачимо й сьогодні на прикладі певних політичних подій . Але слід врахо
вувати, що вказати в наш час країни із "чисто" східним або західним цив
ілізаційним типом практично неможливо, але є сенс виділяти в їх житті 
пшtівні риси або тендетщ.ії. 
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• Протистояння "Схід-Захід " не вичерпує всієї строкатої картини 

життя сучасного людства, але воно є найвпливовішим і котtтраст
ним. Певною мірою з цим протисп10штям пов 'язана й іспzорія Украіни: 
чим далі ми йде.мо в минуле, тим тіснішими виявляют.ься ії зв 'язки зі 
східною культурою (контакти з хозарами, половцями, кримськими 
татарами, Туреччиною та ін. ) , але вже в епоху Нового часу і далі 
Украіію все більше наближалась до західноєвропейської культури. 
Отже, розуміння проблеми "Схід-Захід " дає нам змогу уважніше 
придивитись до певтшх аспектів украінської· культури і філософй. 

Наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст. Європа відкрила для 
себе своєрідний, у чомусь екзотичний і багато в чому незро
зумілий світ давньосхідної філософії. З того часу інтерес до неї 
не згасає . У чому секрет цієї привабливості давньосхідної 
філософії? Який особливий філософський акцент вносить вона 
у філософію взагалі? 

незацікавлене духовне 

самозаглиблення 

повне розчинення інди

відуального в загально.му 

перебуваюm в полоні 

Насамперед не  
може не  викликати 
симпатій властивий 
східній думці момент 
незацікавленого ду
ховного са мозаглиб-

чистих сенсів лення, якогось невтом
ного прагнення шукати найцінніше у глибинах людського 
духу, шукати заради самого пошуку . Ця "незацікавлена 
відстороненість" - вічна таємниця східної філософії. 

По-друге, парадоксальним виглядає прагнення східної муд
рості досягти стану повного розчинення індивідуального в загаль-

. І 
но му, прагнення зануритися в якусь перюсну порожнечу, пер-
вісну світову тишу. Гер ман Гессе, німецький письменник і зна
вець східної думки, окреслював зазначений момент так: "Коли 
власне "Я" буде цілко м подолане й у мре, коли з мовкнуть у серці 
всі порухи й пристрасті, тоді має прокинутись заповідне в людсь
кому єстві, найпотаємніше, що вже перестало бути власним

_ 
"Я", 

- прокинеться велика таїна" .  _ 
Французький філософ і мислитель ХХ ст. Жорж Батай відзначав, що це 

зосередження на порожнечі приводить до ефекту надзвичайної чутливості до 
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найдрібніших проявів реальності: "Завдяки відірватюсті від усього, що затор
кує відчуття, чуттєвіопь ця стає т-шстільки внутрі�иньою, що всілякі рухи 
ззовні - падіння шпильки або тріск - супроводжуються тшйсильнішим і дале
косяжтшм відлую-tям" .  " . Ця велика світова тиша або безмежна ніч нірвани 
виконують роль піднесення кожної життєвої дрібниці до рівня всесвітньої події. 

Нарешті, не може не вражати побудова східної думки, яка 
нібито розчиняє слова, залишаючи нас у полоні чи стих сен сів . 
Наприклад: "Одного разу Чжуан у Чжоу наснило ся, що він - ме
телик, метелик, що весело пурхає. Він на солоджувався від усьо
го серця і не усвідо млював, що він Чжоу. Рапто м прокинувся, 
здивувався що він - Чжоу, і не міг зрозу міти: чи снило ся Чжоу, 
що він - метелик, чи метеликові, що він - Чжоу. Це й зветь ся 
перетворенням речей . . . " . 

• Отже, можна стверджувати, що особливості давньосхідної філо
соф й' дають можливість західиій філософській думці краще усвідо
мити себе і відкрипт дещо зовсім неочевидне як у людині, тпак і в люд
ському мисленні. Безперечно, оцінюючu значення філософії Старо
давньої ІндП та Стпародавнього Китаю, не слід впадати у крайнощі 
і підкреслювапш лише позитивні моменти. Традии,іоналізА1, консерва
тизм, які були притамантшми мислителям Стародавнього Китаю та 
Індй; суттєво вплинули на подаль�иий розвиток філософської думки. 
Скажім.о, необхідність "культурноїреволюціі"' у Китаї· 70-х рр. ХХ ст. 

обrрунтовувалась посиланнями на авторитеп� стародавньої філо
софії. Тому не слід забувати, що давньоіндійська та давньокитайсь
ка філософіі' були продуктами своєї· епохи і мали відповідні особли
вості свого розвитку. 

2.2. Джерела, провідні ідеї та напрями 
. філософської думки Стародавньої Індії 

Вже у П тисячолітті до Р. Х.  на території Індії склались 
дрібні державні утворення .  Староіндійське суспільство мало 
кастовий характер. Світоглядом цього суспільства була міфо
логія, викладена у "Ведах" - збірниках міфів .  

Зародки філософського мислення Індії сягають у глибоку 
давнину (середина І тис. до Р. Х . ) .  Проте, варто звернути 
увагу .-на такий факт: давньосхідна та давньогрецька філ о-
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софії в иникають практично одно ч асно ,  але і снує давня 
традиція починати історію філо софії са ме зі Сходу . Чим це 
можна пояснити? 

По-перше, тим, що східна філософія була значно тісніше пере
плетена із іншими сферами життя та духовної діяльності сус
пільства - із міфологією, релігією, магією, певними�традиціями 
та обрядами; звертаючись до перших кроків давньосхідної 
філософської думки, ми знаходимо її у процесі формування, що 
дозволяє краще зрозуміти природу філософської рефлексії. 

По-друге, філософська думка Стародавнього Сходу спира
лась, як вже вказувалося, на деякі попередні традиційні тексти 
та канонічні духовні джерела, і в цьому сенсі вона сягала своїм 
корінням значно далі ,  н іж антична .  Тобто , тут ми маємо 
можливість "зазирнути" у досить віддалені глибини людської 
ментальності ,  побачити якісь первинні зародки людської 

. . 
рацюнальност1 . 

Відомо, що найдавнішими цивілізаціями, дослідженими сьогодні наукою, 
були Шумер та Стародавній Єгипет; знайомство з їх духовною спадщиною 
дозволяє стверджувати, що саме тут вже були присутні деякі найперші 
філософеми, тобто зародки майбутніх філософських ідей та концепцій. 
Зокрема, в Шумері вже існувала перша відома нам універсальна класи
фікація світових стихій (небо, гроза, вода, земля) , у відповідність яким були 
поставлені боги, властивості людини та характеристики держави . Окрім 
того, знаменитий епос про шумерського царя Пльгамеша чи не вперше з 
надзвичайною гостротою та емоційністю змальовує почуття людини·, яка . . 
раптом просякнулася думкою про неминуч1сть смерп. 

У Стародавньому Єгипті важливу роль відігравав міф про Ocupica - бога, 
що вмирав та воскресав, а також існували уявлення про неодномірність 
людського єства. Проте, як вже було сказано, це були лише перші паростки 
філософської думки. Значно далі вона пішла в Стародавній Індії та Старо-
давньому Китаї. 

Канонічним духовним джерело м Стародавньої Індії є "Веди " 
( із  їх назвою споріднено наше слово " відати" , "знати" ) ,  
записані на листях пальми приблизно за  1 , 5 тис. років до Р .  Х. 
До "Вед" входять міфи, розповіді про предків, богів , гімни, 
заклинання і т .  ін . Сюди входять також і певні тлумачення 
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давніх світоглядних уявлень . З філософського погляду най
цікавішими є тексти під назвою " Упанішади" (від слова "сидіти 
поруч" ; мається на увазі - поруч з учителем,  тобто це тексти
nояснення таємних знань, що м1стяться в основних текстах 
" Вед" - самхітах) . 

____.. найдавніші версії виникнення світу, серед яких ва:жливе значення 
мали: .,. виникнення світу із яйця (ідея про самозарод:ження 
всього, ослшсленого в якості :JІСUвого); .,. виникнення світу 
внаслідок глибокого самозосеред:JІСення (тапасу) первинного духу; 
.... виникнення світу внаслідок жертвопринесення (ідея, згідно якої 
народження та смерть невід 'є.мні одне від одтюго) 

трактування першооснови буття як універсального абстрактного 
принципу (Брахман), який ототожнюється з індивідуальною 
духовною сутністю людини, з ії душею ( атман) 

певне бачення життєвої долі людини: концепція без.межт-юго кола 
перевтілень душі (сансара і закон карми) 

позитивну оцінку ролі пізнання як самозосередження на первинних 
сутностях світу (необхідність усвідомлення єдності Брахмана й 
атмана як умови "звільнення " від безмежного кола перевтілень) 

думку про можливості та умови здійснення людської свободи, яка 
здатна подолати космічний закон кар.ми 

міркування про співвідношення дії, активності людини і свободи 

• Таким чином, в;;1се у найдавніших духовних джерелах Старо

давньоі' /ндй" йдеться про фундаментальні моральні ідеї: про певне 

осмислення становища людини у світі, про різні шляхи звільнення 

від кармічних законів долі, найкращим з яких є шлях дійового са

мо(Jдосконалення. В цілому тут роздуми про людину превалюють 

над роздума.А..zи про 3081-Lішній світ, а людське "Я" стає ключем до 

пояснення природи. Виникненню філософських шкіл Стародавньої' 

Індй' передували впливові духовні рухи, які м,істили певні філо

софсько-світоглядні ідет· і були спрямовані на одне: на звільнення 
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людини від нескінченних перевт.ілень-блукань душі і досягнення нею 

стану "мокші" - повного блаженстпва. До тдких рухів нале:нсали 

джайнізм, йога та буддизм. 

• Джайнізм (від слова "джіна " - переможець) закликав людину 

підпорядкувати своє JІсиття суворим аскетичним регламентаці

ям. Якщо людина здатна це витримати та ще й не заподіяти 

шкоди жодній істоті, вона ставала переможцем карми. 

• Йога також ставила перед людиною подібну мету, але шля

хом її досягнення вважала впорядкуваю-tя (це один із перекладів 

слова "йога ") , гармонізацію фізичного, психічного та духовного 

станів людини. Відомо, що в цій справі йоги досягали і досягають 

вражаючих результатів. Значним досягненням йоги (засновник -

Патанджалі) була спроба дослідити людину як систему ( "мікро

космос ") , що складається з чотирьох підсистем: "мінерало-лю

дини ", "рослин0-людини ", "тпварино-людини " і "людшю-людини ", 

ідея про синтез і:Х у вищій підсистемі - "людино-людині ". Це була 

одна з перших спроб філософського обtрунтування розуміння лю

дини як саморухливоі· т.а самоорганізованоі· системи. 

• Але найважливішим з погляду розвитку філософської· думки по

стає буддизм. За переказами, його засновником був принц Гаута
ма Сіддхартха з роду Шак 'і'в (563-483 рр. до Р. Х.) .  Життя Га

утами настільки оповите легендами, що про нього майже немає 

реальних відомостей. Більш-менш достовірним є те, що захище

ний з дитинства від життєвих прикрощів та негараздів, він був 

вражений випадково побаченими фактами людського старіння і 

смерті. Пройшовши через сповідування р ізних етичних учень, 

Гаутама врешті-решт сів під сандаловим деревом, давши собі 

слово не зрушити з місця доти, доки не знайде відповіді на основні 

питання життя. Тут на нього найшло просвітлення, і він став 

Буддою (просвітленим, знаючим) , проголосивши учням чотири 

основні ( "діамантові ") істини. 
• Людина, яка здаттю пройти вказаним шляхом, стає Буддою і дося
гає стану "нірвани" - повного прuпuнею-tя будь-яких хвилювань та 
розчинення у невимовній початковій тиші світу. 

Буддизм створив оригінальне трактування світобудови. Реальність, до
ступна чуттєвому спогляданню, є несправжньою, ілюзорною. Насправді 
існують лише енергетичні "крапки", згущення під назвою "дхарми". Вони 
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життя - це страждання (народження, 
хвороба, старість і т. д. ) 

причиною стра:JІсдань є ба:JІсання і жага 
життя 

припинення страждань можливе лише 
шляхом подолання жаги життя 

шлях до позбавлення страждань є восьми
разовим (правильне судження, правильне 
рішення, правильна мова, правильне устрем
ління, правильне життя, правильна увага, 
правильне зосередження, правильний шлях 
в житті) 

перебувають у збудженому, динамічному стані і тому вступають між собою 
в з 'єднання та переплетення. Уся навколишня реальність, як і людина, по
стає певними вузликами енергетичних зв'язків дхарм . Людина може свідо
мими зусиллями розв'язати їх сплетіння і випустити дхарми у вільний стан. 
Це і буде нірвана. Іноді нірвану описують так: у суцільній темряві на по
верхні океану плаває лампа з вогником, що ледве освітлює невеличку час
тину простору. Олія у лампі поступово вигоряє, і вогник згасає. Коли він 
згасне остаточно, ніхто не зможе сказати де небо, де вода, а де лампа. Все 
розчиниться у всьому. 

Серед філо соф ських шкіл Стародавньої Індії провідне місце 
належало школі санкх 'я (обчислення, точне знання) , заснов
ником якої вважають Кап іл у (VII ст. до Р. Х. ) . На першому . . . . . 
плаю в судженнях школи - питання про вихщю сутносп свпу, 
з яких складається світобудова та на котрі повинна орієнту
ватися людина у своїх діях . Таких сутностей дві :  

• "пракріті ", або "прадхана " (природа) 
• та "пуруша " (свідомість, споглядання) . 
Обидві ці сутності вічні, але породжують світ лише у взаємо

дії, оскільки ніби складають разом свої можливості і переваги. 
Зв'язок між "пракріті" та "пурушею" нагадує союз сліпого та 
кульгавого: "перший перено сив на спині другого, а той вказував 
йо му дорогу. Так са мо пуруша (чиста душа) не здатний діяти 
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сам по собі, а нібито втягується 
в активність матерії ( пракріті), 
залишаючись насправді зовсім не 
п орушеним нею " .  Зв'язок пра-

. . . 
кр1п та пуруш1 призводить до 
виявлення їх якостей: маси (та
мас), енергії (раджас) та прояс
нення (саттва) . Останні пород
жують п 'ять світових стихій 
(або елементів) : • вогонь, • по
вітря, • воду, • землю та • ефір .  
Але в союзі пракріті та  пуруші 
останній виявляється могутні
шим. Проявляючись у людсько
му "Я",  пуруша спрямовує його 

санкх 'я (обчислення, ,.___ 
точ1-1е знm1/-/5l) 

червака-локаята 
(заперечення 

існування Бога) 

ньяя (в центрі 

уваги питают 

логіки та niзua1-1/-/5l) 

вайшеиdка 

(школа своєрідного 

ато.мізму) 

до самозаглиблення та подолання карми. 
Школу чарвака-локаята (засновник Бріхаспаті, VII-VI ст. 

до Р.  Х. )  відносять до натуралістичних: її прихильники вва
жають, що "не існує ні бога, ні визволення (від карми) ,  ні дхар
ми, ні недхарми, а також немає винагороди за благочинне жит
тя . . . " Представники школи визнавали існування лише того, 
що можна сприйняти чуттям ("лока") ,  а все існуюче вважали 
лише поєднанням чотирьох елементів: землі, води, повітря та 
вогню.  Поєднанням зазначених елементів вони пояснювали лю
дину з її якостями, навіть - людську душу: " . . .  як від змішування 
частин напоїв виникає cwza сп 'яніння, так із поєднанням землі та, інших 
елементів виникають тіло і "Я" ( атмата) '' . Зі смертю людини еле
менти роз'єднуються і зникає те, що називають душею. 

• Отже, потойбічного світу і життя не існує . Слід насолоджуватись 
єдиним - земним життям. Але найбільшою насолодою деякі представ
ники "черваки-локаяти" вважали вміння уникати страждань. 

Питання логіки та пізнання перебували в центрі уваги шко
ли ньяя (засновник Готама, ІІІ ст. до Р. Х.) .  Тут докладно роз
глядали ==> основи та засоби пізнання, ==> форми умовиводів, 
==> ознаки достовірності знань та ін .  Засоби пізнання поділя-

50 ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 



ли на чотири види: • сприйняття, • виведення, • аналогія та 
• усне свідчення . 

Деякі твердження школи вайшешіка (засновник Канада, VI
V ст. до Р. Х.)  дають підстави вважати її школою своєрідного 
атомізму: " . . . щодо о собливостей: воістину вони - одиничні, і виз
начають ся як те, що леJІСить в о снові субстанцій" . 

•Отже, філософські школи та духовні рухи Стародавньої Індії мали в 
колі своїх міркувань найважливіші світоглядні проблеми: • початок 
буття, • будова світу, • особливості людини, • роль і зміст людсько
го пізнання. Водночас досить очевидно, що превалює у цій проблема
тиці пошук шляхів людського звільнення від невблаганних імперативів 
життя, хоча звільнення це розуміли значною мірою як подолання людсь
кої окремішності та індивідуального протистояння загальному. 

2.3. Канонічні джерела, провідні ідеї 

та напрями філософії Стародавнього Китаю 

Духовним каноно м життя Стародавнього Китаю є так зва
не "П'ятикнижJІСЯ " ( "У-цзінь ") . 

У "П'ятикни:жжі'' в образно-міфологічній формі подано най
фундаментальніші складники давньокитайського світобачення. В 
одній із версій, що мала важливе значення для китайської куль
тури, світ утворив першопредок Пань-Гу, який, розколовши пер

__.. Ші-цзінь (Книга пісень або віршів) 

__.. 1-цзінь (Книга змін) 

__.. Чунь-цю (Книга літописів) 

__.. Шу-цзінь (Книга історій) 

Лі-шу (Книга ритуалів) 

винне яйце, відділив Небо від 
Землі . На Небі запанували іде
альні закони буття, на Землі на
впаки - панують стихійність і 
випадковість . Китайська дер
жава - це "Серединне царство ", 
тобто людина і держава по
єднують у собі властивості як 
Неба, так і Землі . Тому перед 
людиною вщкривається мож
ливість вибору між двома 

. . . 
вщмшними типами поведшки. 
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Все на світі є результатом взаємодії двох. протилежних по
чатків буття - !нь і Ян. !нь уособлює темний, вологий, пасивний 
(жіночий) початок буття, а Ян - світлий, сухий, активний (чоло
вічий). Внаслідок взаємодії !нь та Ян утворюють 5 світових стихій: 
• вогонь, • воду, • землю, • дерево та • метал. Може здатися, 
що перелік названих стихій не відповідає єдиному вихідному 
принципові їх виділення, але в такому разі засоби людської дії -
дерево та метал - вписано у свпош процеси, а це означає, що 
людину розглядають як органічну частину Космосу. 

Давньокитайська філософія порівняно з давньоіндійською 
виглядає стрункішою, деталізованішою (аж до нумерології та 
побудови вичерпних систем комбінаторики подвійних симво
лічних елементів світобудови) та більше зануреною у глиби
ну суперечливого, парадоксального мислення. 

Серед усіх філософських шкіл Стародавнього Китаю (а таких давні дже
рела налічували до ста, хоча конкретно називали лише шість) найважлив
ішими були дві, до розгляду ідей яких ми і звернемося. 

Конфуціанство заснував Кан-Фу-цзи, або 
Коифуцій (55 1 -479 рр. до Р. Х.). Це була шко
ла соціально-етичиого спрямування, тобто на 
першому плані тут - проблеми людських сто
сунків та норм людської поведінки. Конфу
цієві приписують визначення людини як істо
ти, котра у своїх діях керується внутрішніми _ 
мотивами. Водночас вирішальну роль у люд- КОНФ УЦІЙ 
ському житті відіграє закон (або повеління) 
Неба. Людина повинна навчитися сприймати й розуміти цей закон і вибудо
вувати свою поведінку відповідно до волі Неба. Якщо людина спроможна 
це робити, вона постає як "шляхетна " - цзюнь-цзи, тобто така, у душі якої 
діє доброчинність ("де") : "Небо породило в мені де . " 
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• Отже, шляхетна людина у своіх діях внутрішнілш чиюшками має 
певні життєві принципи, серед яких обов 'язковими є: "жень " - люди
нолюбство; "сяо " - повага до батьків (старших) ; "лі "  - викоJLання 
ритуалів. Виконаиня ритуалів передбачало дотримуват-тя обов 'яз
кових норм та правил спілкування як між окремими людьми, п'іак і в 
межах суспільних відносин. 
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Шляхетна 
людина 

вибудовує свою поведінку 
відповідно до волі Неба 

в ії душі діє доброчинність 

живе за принципами поваги 
до батьків, людинолюб
ства, 
виконання ритуалів 

Низька 
людина 

не має внутрішніх переконань 

діє під впливом юрби або без
посередніх життєвих потреб 

дбає лише про зиск 

Шляхетній людині протистоїть низька людина, яка не має внутрішніх пе
реконань, а діє під впливом юрби або безпосередніх життєвих потреб: "Шля
хетний муж дбає про обов 'язок, а низька людина - про зиск" . На запитання, 
чи можна одним лише реченням виразити правило, якого треба дотриму
ватися усе життя, - учитель відповів: "Людино! Чого не бажаєш собі, того 
не роби й іншому" .  

Велику увагу Конфуцій приділяв проблемам суспільного та  державного 
життя. Держава і сім 'я в аспекті взаємин між людьми були для нього не
подільні. А вихідним принципом організації суспільного життя він вважав 
шанування традицій: " Той, хто повторює спшре і довідується про нове, 
може бути проводирем ". І про себе він казав: "Я наслідую старовину, а не 
вигадую, вірю у старовину та полюбляю іі"'. Найпершою умовою щасливо
го життя у державі Конфуцій вважав дотримання принципу "виправлення 
імен ": "Правитель завжди буде правителем, слуга - слугою, батько - бать
ком, а син - сином ". Сьогодні ми могли б передати цей принцип висловом: 
кожен повинен займатися тією справою, для якоі' його призначила суспіль
на роль. Порушення цього принципу, за Конфуцієм, веде до безладдя. У П 
ст. до Р.Х. вчення Конфуція було канонізоване й донині відіграє важливу 
роль у духовній культурі Китаю. 

· 
�
Іншу важливу школу Стародавнього Китаю заснував Лао-Цзи (VI-V ст. 

до Р. Х.) - майже легендарна особа, бо про нього немає достовірних відомо
стей. У цій школі на першому плані стояли ідеі' світобудови; людину з її дія
ми виведено з космічних законів. Вихідне поняття школи "дао " (звідси - і 
назва школи) не має однозначного визначення. У трактаті "Дао-де-дзин" його 
пояснено так: "Дао, яке можна виразити словами, не є стале дао. Ім 'я, яке 
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мо:;кна назвати, не є стале ім 'я. Лише те, що не має імені, може бути по
чатком неба і землі . . .  Дао породжує єдине. Єдине породжує два початки: 
im і ян. Двоє породжують третє. Третє породжує усе, що існує . . .  ". 

Звичайно ці рядки коментують так: під "дао" розуміється єдиний і уні
версальний початок буття. Якщо це так, то саме "дао" не може мати ніякого 
визначення, адже визначення є лише там, де є межа і відмінність. Якщо є 
межа, то "дао" буде обмеженим і не зможе породжувати все без винятку; 
якщо є відмінність, то "дао" буде змінним і втратить якість універсального 
єдиного. Тому "перше дао" є єдність інь та ян. !нь та ян - два протилежні 
початки всього, що існує . !нь уособлює собою страждальне, пасивне, во
логе, темне - загалом жіноче начало.  Ян, відповідно, - активне, ділове, 
сухе, світле, тобто чоловіче начало. Їх об'єднання дає частину "ці" - щось 
на зразок атома. Якщо в ній переважає інь ,  вона зветься інь-ці, якщо ян -
ян-ці. Взаємодія інь-ці та ян-ці утворює уже згадані п 'ять стихій: • вогонь, 
• воду, • землю, • дерево та • метал. Названі елементи, або стихії, утво
рюють усе існуюче. 

• Але на цьому визначею-lя "дао" не закінчено. Його тлумачать та
кож як універсальний закон світобудови, як людську долю і, нарешті, 
як закон правильного мислення (або правильної свідомості) . Тобто 
"дао" пронизує собою все, що існує, знаходячи, врешті, своє виявлен
ня у правильному спрямув(mні думки. Тому саме слово "дао" пере
дається ієрогліфом, що поєднує шлях та голову людини. 

Конкретні виявлення "дао" в речах та процесах позначають як "де" , 
котре, як уже згадано,  у людській поведінці постає у вигляді доброчес
ності . Життєве завдання людини - осягнути "дао" (своє і космічне) і йти 
за ним. Із вихідного розуміння "дао" випливає також даоський принцип 
недіяння як першої якості мудреця: "Не виходячи за браму, моЖна знати 
про справи Піднебесної. Не виходячи з вікна, можна бачити природ_не дао .  
Чим далі йдеш, тим менше пізнаєш. Тому велемудрий (мудрець) не  шукає 
знань, але пізнає усе; не виставляє себе на оглядання, але всім відомий; ие 
діє, але досягає успіху ". 

У державних справах Л ао-цзи також віддавав перевагу зменшенню актив
ності . Він вважав, що маленькі держави з нечисленним та недійовим насе
ленням житимуть стабільним, урівноваженим життям.1Просвітництво та 
виконання ритуалів Лею-цзи вважав ознаками розбрату, незадоволення 
і занепаду держав. Звідси випливає мотив протистояння даосизму та конфу
ціанства в культурній історії Китаю. Але ці великі школи радше розвивали 
свої ідеї як взаємовпливами, так і своїми дискусіями. 

Крім конфуціанства і даосизму у філософії Китаю існували 
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й інші течії - моїсти, легісти (законники), натурфілософи та ін. 
Вони значно відрізнялись у поглядах на суспільство і суспільні . . . 
вщ�осини? але поняття да�, же�ь,  ш, протиле�ю часточки ян 
та шь посщають значне м1сце І в цих вченнях. 

Даосизм ("Дао-де-цзя ") 

Конфуціанство ("Жу-цзя ") 

Інь-Янь-цзя (натурфілософістська) 

Мо їсти ("Мо-цзя ") 

Легісти ("Фа-цзя ' ') 

Софісти ("Мін-цзя '') 

Всі інші філософські школи Стародавнього Китаю у своєму змісті так 
чи інакше відбивали ідеї і світоглядну спрямованість даосизму та конфуці
анства. 

• Отже, давньокитайська філософія розробила цілу низку впливо
вих філософських ідей та запровадила у пізнаю-tя та мислення важ
ливі філософські поняття; в цілому вони

· 
дозволяли осмислювати лю

дину в ії єдності із засадами та універсальними законами світу, а 
також орієнтували людину в сфері суспільно-політичного життя. 

Висновки 
ll:JJ Філософія Стародавнього Сходу являє собою своєрідне 

. культурно-історичне утворення. Вона яскраво демонструє 
велич і могутність людського духу, розкриває його творчі 
можливості та багате з містове наповнення. 
У філософській думці Стародавнього Сходу розроблені гли
бокі та оригінальні уявлення про світобудову, вихідні по
чатки буття. При тому людина органічно вписувалась у 
світQву цілісність, орієнтуючись на фундаментальні підва
лини

-
бутт.я, намагаючись виконати повеління вищих за

конів світу, з мінити себе і ввести у стан гар монійної дос
коналості. Як звичайно, це пов 'язувалось із подолання м  
людської' сваволі та людської окреміштюсті. 
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Філософську ду мку Стародавнього Сходу відрізняє мис
тецько-образний, притчевий, афористичний стилі самовияв
лення. П о тяг до синтетичного, цілісного мислення створює 
ефект несподіваноі: непередбачуваної парадоксальності, 
то му давньосхідна ду мка надихає на зацікавлене, але не
утилітарне заглиблення у людську духовність, збуджує 
інтерес до філософських роздумів. 

Резюме 
Ф Проблема співвідношення західного та східного типів цивілізацій ста

вить перед філософією питання про причини та наслідки досить сут
тєвих відмінностей між звичаями та поведінкою людей та про можли
вості і умови людського взаємопорозуміння. Ця проблема підводить нас 
до осмислення стилістичних, логічних та смислових особливостей зах
ідної та східної філософії: 

® Хоча давньосхідт-tа та антична філософії формувалися майже одтючас
но, східна філософія була тісніше переплетена із релігією, життєвою 
мудрістю та способами людського самовдосконалення; внаслідок цього 
ії вивчення сприяє кращому розумінню найперших кроків самовизначен
ня людської думки. 

® Філософська думка Стародавньої· Індії" та Стародавнього Китаю фор
мувалася на засадах провідних ідей канонічних духовних джерел цих 
давніх країн, активно іх використовувала, але йшла далі в іх раціоналі
зації" та проясненні,· врешті, в межах цих філософій були розроблені 
оригінальні концепцй" світобудови, природи людини, ії життєвих завдань, 
людської долі та засад людських взаємин в суспільстві. Ці концепцй" зап
ровадили в філософське мислення цілу низку фундаментальних понять, 
які й до сьогодні відіграють тут важливу роль. 

(1] Питання для обговорення на семінарському за.нятті 
1. Значення проблеми співвідношення західного та східного типу цивілізацій 

для розуміння процесів суспільного життя та розвитку філософії: 
2. Канонічні джерела Стародавньоі

.
Індіі·та іх світоглядні ідеі: Філософські 

школи Стародавньої· Індії·. 
3. Канонічні джерела Стародавнього Китаю та іх світоглядні ідеї. Філо

софські школи Стародавнього Кипшю. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
І. Філософсько-світоглядне значення проблеми "Схід-Захід " в ії сучасному 

окресленні. 
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2. Україна та украіі·tська культ.ура в контексті проблеми співвідношення 
західного та східного типу цивілізацій. 

З. Порівняльний аналіз вихідних особливостей західного та східного типів 
філософствуватшя. 

4. Філософські ідеі· Стародавньоі· Індії та іх сучасне значення. 
5. Сучасна оцінка вихід1tих філософських ідей буддизму. 
6. Сучасна оцінка основних ідей конфуціанства. 

7. Сучасна оцінка провідних ідей даосизму. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Порівняйте основні характеристики цивілізацій східного та 
західного типів, визначте місце України у співвідношенні цих 
циюшзацій .  

Завдання 2.  Окресліть основні світоглядні ідеї "Вед" як духовного канону 
Стародавньої Індії. 

Завдання 3. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філо
софських шкіл Стародавньої Індії. 

Завдання 4. Окресліть світоглядні ідеї давньокитайського "П'ятикнижжя" .  
Завдання 5. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філо

софських шкіл Стародавнього Китаю. 
Завдання 6. Поясніть сучасне значення ідейних надбань давньосхідної фі

лософії. 

іШ Додаткова література .З теми 
1 .  А нтология мир·овой фило софии. Т. 1 ,  кн. 1 .  - М . , 1 969. 
2 .  А теисmЬЕ, материалисть1, диалектики Древнего Китая. - М., 1 967 . 
3. Гессе Г. Сіддхартха // Всесвіт. 1 990. № 3 .  
4. Древнеиндийская филосо фия. - М . ,  1 96 3 .  
5 .  Древнекитайская философия: Собр. тексто в. В 2 т.  - М . ,  1 972- 1 973 .  Т .  2 . 
6. История философии в кратком изл ожении. - М . ,  1 99 1 .  
7 .  Лукьянов А .  Е. Истоки Дао. Древнекитайский миф.  - М " 1 992. 
8 . Лукьянов А .  Е. Становление философи и  на Востоке (Древн ий Китай и Индия) .  -

м . ,  1 989.  
9.  Таранов П. С.  Золотая философия .  - М ., 1 999. 
10.  Чаньzшев А.  Н. Курс лекций по древней фІщософи и. - М . ,  1 963 .  
1 1 . Читанка з історії філософії: У 6 кн .  Кн . 1 :  Філософія Стародавнього Світу. -

К. , 1 992 .  
1 2 . Шуцкий Ю. К.  Китайская классическая " Кн ига перемен" .  - М . , 1 99 3 .  
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ТЕМА З 

58 

АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

Вільна філософська наука, так само, як 
і смак, і наше вільне мистецтво, і любов до остан
нього мають свої корені у грецькому житпzі. 

Георг Гегель 

Усі філософські питання починаються з давньо
грецьких натурфілософів. Yz:X поетичних вислов
люваннях народжується західний світ. 

Мартін Хайдеггер 
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Антична філософія, висунувши та розробивши цілу низку ідей, яв
ляє собою колиску не лише європейської філософй: а й культури зага
лом. Вивчаючи вихідні ідеї античної· філософії.; можна проспzежити 
розвиток людського мислення в"ід простої· єдності до диференційова
но!· багатшюнітності та свідомої деталізацй: Ідеї· античної· філософії 
донині пронизують науку, філософію, духовне життя суспільства. 

� Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 

� на яких загальнокультурних засадах виникла та отри
мала початкові імпульси розвитку антична філософія; 

� в чому полягає відмінність між поняттями "антична 
філософія" та "давньогрецька філософія";  

� якими були основні етапи розвитку античної філософії 
та як змінювалась на цих етапах її проблематика; 

� проблематику основних філософських шкіл античної 
філософії, їх найперших представників та терміно
логічне визначення їх позицій.  

(jf" провести порівняння вихідних ідей античної та давньо
східної філософії; 

(jf" продемонструвати (в тому числі - прикладами) сучас
не значення ідей античної філософії; 

(jf" аргументовано виявляти особливості історичного роз
витку людської думки; 

(jf" застосовувати характеристики провідних філософ
ських позицій до аналізу світоглядних ідей. 

+ загальні умови та чинник� розвитку філософської думки; 
. . . 

+ законом1рност1 розвитку як процесу, так 1 предмета мис-
лення; 

+ внутрішній зв 'язок між різними спрямуваннями люд
ського пізuання (на природу, людину, форми мис
лення та ін . ) ;  

+ евристичне (творчо-пошукове) значення філософ
ських ідей і теорій античного світу.  
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О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 
З . 1 .  Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та за-

гальні особливості . . 
З .2 .  Розвиток ідей у натурфілософських ("фізичних") шко

лах Стародавньої Греції. 
З . З .  Ідеї та представники високої класики в розвитку антич

ної філософії. 

З .4. Завершальний цикл розвитку античної філософії: шко
ли, ідеї, представники. 

• Ф/ЗИС (або ФЮЗИС) (з давньогрец. - природа) - у вихідному ЗІіаченні те,  що стано
вить основу будь-чого, що довільно, без впливу ззовні діє, проявляє активність, зростає, 
розширюється, пород:жує свої  різнол1анітні прояви. 

• А РХЕ (з давньогрец. - початок; перший, вихідний, головний пункт; засада) - у давньо
грецькій філософії - універсальний початок усього сущого. 

• А ТОМ - дослівно: неподільний, неруйнівний; найменша частинка речовини, яка не підлягає 
ніяким змінам; за Демокрітом, наявність такої частинки є запорукою незнищуваності світу. 

• КОСМОС (з давньогрец. - порядок, краса, влаштування, оздоблення) - розуміння Все
світу як розумно та законоJwірно впорядкованого. 

• ІДЕЯ (або ЕЙДОС) - дослівно:  вид, вигляд;  основне поняття філософії Платона, що 
позначає внутрішню неподільну цілісність будь-чого, завершену, одвічну його сутність;  
за дещо модернізованим тлумаченнюw - сукупність необхідних та достатніх елементів 
будь-якого явища або його конструктивний принцип. 

• ГІЛЕМОРФ/ЗМ (з давнь огрец. - гіле та морфе) - за Арістотелем, вихідні складові 
будь-якого сущого; матерія - невизначений пасивний матеріал; фор.ма - активне впоряд
кування мат ерії. 

• НООС (або НУС) (з давньогрец. - розсудок, розум, мудрість) - у давньогрецькій філо
софії - Світовий розум, розпорядник та впорядник усього сущого у світі. 

• А  ТА РА КС/Я - незворушність, безпристрасність; у школах завершального Циклу антич
но ї  філософіУ - душевний стан, до якого повинен спрямовувати своє самовдоско.налення 
прихильник мудрості. 

3.1 .  Поняття античної філософії. 
Етапи її розвитку та загальні особливості 

Слово "античний" в перекладі з латинської означає "давній ". 
Але у звуженому й усталеному вживанні воно позначає поча
ток європейської культури та цишшзації, греко-римський 
давній світ. Відповідно до "античної філософії" входять філо-

60 ТЕМА З. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 



софські здобутки цього світу. Зауважимо, що поняття "антич
на філософія" ширше від поняття "давньогрецька філософія" , 
бо охоплює, крім давньогрецької, ще елліністичну, римську й 
олександрійську філософії. Зазначену відмінність понять чітко 
видно у розгляді етапів розвитку античної філософії. 

натурфілософський (фізичний) або рання класика 

(VII-V ст. до Р.Х) 

висока класика (V-IV ст. до. Р.Х) 

пізня класика або завершальний цикл 
античної філософй: 

До нього входять періоди: 

• елліністична філософія 
(IV-! ст.до Р.Х). 

• олександрійська філософія 
(І ст. до Р.Х- V- VI ст.). 

• римська філософія (!-VI ст .) . 

• Отже, на двох перших етапах розвитку поняття античної філо
софії збігається з поняттям давньогрецької· філософії; а в подальшо
му історичному розвитку сюди додалися і філософські досягнення 
інших, культурно споріднених із Грецією регіонів. Проте і 1-шдалі грець
ка філософія була не простою, а основною складовою античної· філо
софії; оскільки поставала як вихідна інтелектуальна засада та освя
чений традицією взірець і філософствування, і філософської· поведін
ки. 

Набула автономного (щодо інших сфер суспільного життя) характе
ру розвитку; завдяки цьому вона впер�йе отримала тут свою назву 

Постала відкритою та доступною: всі вільні громадяни, окрім :жінок, 
мали право займатися філософією 

Терпимо ставилась до різних ідей та позицій (окрім атеїзму) 

Була надзвичайно пластичною, тобто здатною набувати різних форм 
та виявлень 

Була надзвичайно динамічною у розвитку (саме тому, що приймалися 
різні позиції і відбувалося �ивидке нарощування ідей, знань, проблем) 
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Чому ж завдячує антична філософія такими своїми якостя
ми? Відповісти на це запитання означає зрозуміти, які умови 
й донині необхідні для нормального розвитку філософії, і по
бачити в історії античної філософії деякі виходи на сучасність . 

• географічно-кліматичні -розміщення Балканського півострова, де 
починався розвипюк античної філософії: на перетині трьох конти
неюпів (Європа, Азія, А фрика) ; сприятливий клімат; наявність різно
манітних природних зон (гори, долини, ріки, морські затоки) , що, 
врешті, створювало ефект своєрідноі' "природтюі' лабораторй"" для 
випробовування людськоі" кмітливості, розумності пш активтюсті 

• культурно-історичні - Стародавня Греція перебувала в інтенсив
них контактах із давнішими цивілізаціями, зверталась до і:Х здо
бутків та вміла і:Х оцінити, переосмислити і використати; сама 
вона у цьому плані була "цивілізацією другого порядку " 

• соціальні - високий рівень розвитку соціальних стпосунків та діяль
ності, різноманітність напрямів життєдіяльтюсті; існування по
лісної' (невеличкі міста-держави) форми організаціі" життя та 
інтенсивні контакти мі.ж поліса;-wи; демократичний устрій життя 
у більшості полісів, що сприяло спілкуванню між людьми, культиву
ванню навичок формування ясних, виразних думок, іх аргументації' 
та доведенню (у демократичних полісах найважливіші державні 
рішення приймалися на загальних зборах, де всі законні громадю-tи 
мали право висловити свою позицію) 

,._._ ____ • відносна зрозумілість античної міфології та її близькість до людини 

• талановитість, активність та рухливість стародавніх греків 

Отже, r:Jr антична філософія є першою історичною формою європейської філо
софії; 

' r:Jr в античному суспільстві філософія вперше відокремилась від інших 
сфер життєдіяльності людини та набула автономного характеру роз-

• витку; 
r:Jr завдяки сприятливим умовам розвитку вона дала початок багатьом 

ідеям і напрямам європейської науки та філософії. 
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3.2. Розвиток ідей у натурфілософських 
("фізичних") школах Стародавньої Греції 

Класичний характер розвитку античної філософії виявив-
ся, зокрема, у тому, що в ній чпко й виразно продемонстро
вано логіку розвитку людського мислення. Розпочинається ан
тична філософія з появи натурфілософських ідей та шкіл у 
Стародавній Греції. 

f Натурфілософія-це філософське осмиспення природи ("натури" -лат.) . 
• 

Грецькою мовою слово природа звучить як "фізис ", тому 
таку філософію у Стародавній Греції називали "фізичною ", а 
філософів цього періоду - "фізика ми" .  Світ природи з його 
масштабом, розмаїтістю та міццю найперше впадає в око 
допитливій людині, тому й думка, що осягає буття, розпочи
нається з осмислення природи. Для ранньої давньогрецької 
думки природа поставала як "все" . Із чого ж може розпочати 
свої дії думка, яка хоче охопити "все"? Вона й повинна розпо
чати з деякого "початку", тобто з того, з чого може це "все" 
постати або початися : з "архе" - найпершого, або давнього . І • Отже, на першому етапі розвитку античної філософії природа 

постала як ії об 'єкт, а першою проблемою ці є і· філософії - проблема 
пошуку вихідного початку буття ("архе") .  

Першим філософом Стародавньої Греції, за загальним виз
нанням, був Фалес із Мілета (місто на узбережжі Малої Азії; 
624-526 рр. до Р.Х.) .  

Від нього д о  нас дійшло дві тези : " Усе з води" т а  " Усе лшє душу" .  Філософом Фалеса 
н ази вають не л ише тому, що мисл ител ь в исунув думку про першоп очаток ("архе")  
світу, а насамперед тому, що він почав це обrрунтовувати, доводити, посил аючись на 
те, що без води немає життя , іцо агрегатні стани води (тверде тіло, рідина та газ) ви
черпують можливі стани п риродної речовини . Друга теза засвідчує ,  що Фалес замис
лювався і над причинами змін та рухів ,  що відбуваються у природі ,  і шукав такі при-
ч ини у внутрішній природі речей. 

Учень Фалеса - Анаксімандр (6 1 0-546 рр. до Р.Х.) ,  стверджу
вав, що "архе" саме по собі не схоже ні на що; це - "апейрон", не
визначене та безмежне. Думка Анаксімандра була проникливою, 
але вона не могла задовольнити людей того часу через немож
ливість пересвідчитись у реальному існуванні "апейрона" .  
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Третій представник мілетської школи А наксімен (585-525 рр. 
до Р.Х.) синтезував ідеї своїх учителів: початок буття має бути 
досить невизначений, але доступний для сприйняття, необх
ідний для життя і рухливий. На думку А наксімена, саме таким 
є повітря, яке він 1 визначив як першопочаток усього. 

Діячі мілетської школи висловлювали продуктивні ідеї й у 
сфері інших питань,  наприклад Фалес був видатним матема
тиком та астрономом. І все ж головний їх здобуток - розроб
лення ідей про світобудову, таке розроблення, що �иявляє рух 
люд ської" думки від конкретного через абстрактне до поглибле
ного у свідомлення реально сті. 

ПІФАГОР 

До того ж мілетці підготували ідейний 
грунт для появи дуже сміливої і дуже продук
тивної для науки та філософії тези про те, що 
"в се подібне до числа або пропорції'' .  Ця теза 
вводила в науку математичне обчислення, а 
належить вона Піфагору (570 - бл. 500 рр. до 
Р.Х.). Як Піфагор прийшов до ідеї числа як ви
хідного виміру всього, що існує? Якщо вихо
дити з міркувань його попередників і вважа
ти, що "все" є щось "одне",  то тоді світ (" все") 
стає однорідним, тобто постає в одній якості; 
у такому разі відмінно сті між речами вже не 
якісні, а кількісні, усе можна виміряти числом. 

• Піфагор уперше визначив умови застосування для пізнання мате
матичного обчислення, а також відокремив думку від наочного, адже 
число, хоч воно й пов 'язане з речами, є невидиме само по собі, тобто 
абстрактне. Піфагор визначив також числове співвідношею-tя музич
них тонів, ввів в обіг такі поняття, як "космос", "гармонія" , "філо
софія" .  Давні джерела переповідають, що саме Піфагор уперше на
звав себе не мудрим, а любителем та шукачем мудрості (філософом) . 

Високий рівень абстрактності вчення Піфагора змушував 
грецьких філософів шукати зв' язків між абстракціями і життям. 
Сучасник Піфагора - Геракліт Ефеський (544-483 рр. до Р.Х. )  
використав ідеї своїх попередників для побудови цілісної філо
софської концепції, що поєднувала високий рівень абстракт-. . 
них м1ркувань 1з наочюстю. 
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Оскільки до Геракліта вже були створені філо
софські вчення, відмінні між собою, то він вва
жав за необхідне в розумінні світобудови пере
нести акцент із питання "Що?"  (Що є світ? Що 
є початком світу?) на гrитання "Як?" (Як слід мис
лити, щоб мати достовірні знання?) . 

Питання "Що?"  і "Як?"  від часів Геракліта 
Ефе ського стають основними питаннями піз
нання (у тому числі й наукового), що перебува
ють в органічній єдності між собою. 

На думку Геракліта,  світ слід розуміти як 
потік, що весь час тече :  " Усе тече, у се з міню
єr:zь ся": Розгортаючи свої думки, Геракліт дає 
вщповщь на запитання, що саме тече, як тече, 
куди тече. У течії, у становленні перебувають 

ГЕРАКЛІТ 
чотири світові стихії: вогонь, повітря, вода і земля. 
Вони переходять одна в одну, але не хаотично, а мірами, і за
галом виходить, що світовий кругообіг здійснюється через ви
міряний рух від протилежного до протилежного: від рухомо
го, світлого, гарячого вогню -до інертної, темної, вологої землі 
і навпаки. Енергію усьому рухові дає вогонь як найперша і най
динамічніша стихія: "Весь цей Ко смос . . . є нічим іншим, як вогнем, 
що мірами спалахує та мірами згасає" . Оскільки світовий рух 
відбувається не хаотично, то це свідчить про наявність єдино
го світового закону - "логосу ". "Лого с" - це слово, мовлення, хід 
думки, і, отже, - розумний порядок. Саме логос визначає міри 
поєднання протилежностей у світі . 

БУДОВА СВІТУ 
(за Гераклітом Ефеським) 

* 

Вогонь  
(свіm.'І 11 й .  рух.1иви іі.. гаря чий .  ,·ухиіі) 

З е м л я  
(т е.н11а. ст а т u ч н а .  :.:0:1одпо ,  во.1ога) 

• Цю і ряд інших схем запозичено з книги "Світова філ ософія .  Фу ндаментальні про
блеми філософії" /За ред. В.Л. Петрушен ко .  - Л ь вів , 1 98 8 .  
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Такий погляд на світ, у якому він постає дина мічним, змінт-tим 
унаслідок боропzьби та поєднш-а-tя протилежно стей, дістав на
зву діалектики: "Війна - всьо му батько " . І • Отже, Геракліт є засІ-LовІ-Lико.м діалектичного мислення, мислеюtя, 

яке
. 
І-Lама�ається різІ-LомаІ-Lіnmіс111ь сущого звести до певної його вl-ly

mpzшl-lьoz е!-lергетики. 

У реальному світі логос проявляє себе у вигляді блискавки -
особливої дії особливого вогню (згадаймо,  що Зевс керує 
світом за допомогою блискавки) . Геракліт пояснював дією 
вогняної стихії все, у т . ч. душу людини (особливий, сухий і 
чистий вогонь) і роботу інтелекту (просвітлення, "спалахи" 
при усвідомленні й т. ін . ) . 

Після Fеракліта філософські вирішення питання про світо
будову розвивалися через поєднання питань "Що ? "  і "Як? ". 

Особливу увагу в період подальшого розвитку античної на
турфілософії слід звернути на чотири школи. 

• Елейська школа (за назвою міста Елея) . Най відоміші представники Парменід (540-
450 рр. до Р .Х . )  та Зенон (490-430 рр. до Р .Х. ) .  Парме11ід стверджував, що за належної 
уваги до процесу м ислення ми з мушен і будемо в изнати :  "Лише буття є, а небут тя 
узагалі немає". Бо· про що б ми не мислили, думка буде непорожня.  Навіть мислячи про 
небуття, ми вводимо його в ранг буття,  бо воно в цей момент існує для самого мислен
ня як його предмет. Отже, усюди є лише буття. що дорівнює собі са.мо.му і є незмінне й 
невичерпне. Погляди на засади сущого як у своїй основі на нерухливі , незмін ні , само
тотожні згодом (у німецького філософа Г.Гегеля) дістали назву метафізичного світо
бачення, яке за вихідн им и спря муваннями протистоїть діалектиці . Парменіда в важа
ють одним із зачинателів метафізики як стилю мислення. 

Зенон спря мував свої зусилля н а  захист ідей Пар.меніда через розроблення оригі
нальних задач-головоломок ("апорії Зенона") ,  як і доводили немислимість руху і змін .  

• Школа ато.міз;,1у. Найвідоміший давньогрецький атоміст Демокріт (480-390 рр. до 
Р.Х.)  виходив із тези, що "ніщо не виникає з нічого і не перетворюється у ніщо" . Якщо у 
світі не було б чогось стійкого і незмінного , світ не утримався б у бутті . Можна ділити і 
дробити речовину, але не нескінченно; край ,  .ме:>1са ,но:жливого поділу - ато.м (неподіль
ний); його існування - запорука незнищенності світу. З атомів утворюються світові стихії, 
а з останніх - усе, що існує .  А .  Ейнштейн назвав ідею атомізму однією з найпродуктив
ніших в історії науки, бо вона справді дає можливість пояснити багато явищ . 
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вся природа складається з ато.мів 
/ атоми ;,юють кількісні властивості не 

мають якісних 

властивістю атол1ів с рух 

атоми відрізняються один від одного формою, 
місце.м знаходжеюtя 

атоми рухаються в поро.Jкнечі, яка, як і 
amo;,1u, є матеріальною 
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• Школа еволюціоніз.му . Розробив її ідеї Емпедокл (483-423 рр . до Р .Х . ) , який вва
жав , що всі про цеси світу м ожн а  пояснити через взаєм одію чотирьох стихі й , або еле
ментів (вогоиь, повітря, вода й земля ) ,  та двох сил протилежного спрямування (любов і 
воро.жнеча ) .  П ід дією любові  п одібне  з ' єднується із п оді б ни м , а п ід дією ворожнечі  
навпаки - у св іті па нують роз 'єднання,  розпад. Любов та воро:нснеча поч ерго во вста 
н овлюють своє па нування у світі , а останній перебуває у пер іодичн их станах пряму
вання або до доскон алості (так ви ни кають Космос і всі форми життя), або до розпаду 
(я кий неми нучий після па нування любові ) .  

• Школа 11оології, або концепції всесвітнього розуму. Розробив її А наксагор (500-428 
рр. до Р.Х.),  на думку котрого все, що існує, складається з частинок, які містять у собі всі 
якості та властивості світу, - із гомеомерій (частково п одібних до всього) . Тому м и й 
бачимо різноманітність світу. Але конкретне поєднання гомеомерій зумовлене дією світо
вого розуму - Нуса, або Нооса; саме ві н  постає мі рою для усього сущого . На п очатку 
ХХ ст.  акад.  В. Вернадський використає термі н  "ноои" для позначення ноосфери - тієї 
частини біосфери Зе.11лі, що створюється завдяки культуротворчій діяльності людини. 

МІЛЕТСЬКА ШКОЛА 
Чз чоrо к-е?"' 

Фалес v·· · · · · · · Анаксімандр 

. "апейрон") 
("усе з води") 

· 
·.. .

·
.· 

. 
(початок усього -

Анаксімен 
("початок усього пов ітря") 

g 
Пі Фа гор 

(усе подібне до числа або має пропqщію) 

g 
Геракліт 

(світ є колообіг 4-х стихій; слід думати не лише над 
тим, що є світ, а й як треба його сприймати і розуміти) 

ЩО ? � ЯК ? 

� · � • . . 

(Пар;11енід, Зе1юн) (Де.11окріт) (Е.мпедокл) (Анаксагор) 

Є лише буrrя, Ніщо не виникає Унаслідок Світовий розум 

вічно тотожнє со- з нічого; поєднання стихій упорядковує Кос-

бі самому запорука буття та космічних сил мое, 

світу - а т о м  - світ проходить використовуючи 

неподільний, не- різні стадії "гомеомеріГ' -

змінний, формування частинки, які ма-

неруйнівний ють якості всього 

ТЕМА З. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 67 



• Отже, давньогрецька натурфілософія розвивалась динамічно, де
монструючи при цьому деякі загальні закономіртюсті руху людсько
го мислення - від простого => до складного, від конкретного => до 
абстрактного, від недиферетщійованої проблематики => до диферен
ційовшюі: від неусвідомленого => до усвідомленого, висунувши цілу 
низку продуктивних для європейської цивілізаціі" ідей і теорій. 

3.3. Ідеї та представники високої класики 
в розвитку античної філософії 

' У період високої класики об'єктом осмислення для філософії ста-

8 ють усі сфери,людської життєдіяльності. 

Першими повернення проблематики від пізнання природи 
(космосу) в напрямі людини (мікрокосма) та реалій її буття 
здійснили софісти - платні вчителі мудрості. Нагромаджене у 
філософії знання вони пустили у практику, почавши вчити ри
торики, мистецтва аргументації та доведення виправданості 
власної позиції. Їх більше цікавило саме це, а не пошук істини, 
але вони сприяли поширенню знань і поглибленню людських 
уявлень про суспільство,  державу, людську доброчесність. 
Теза Протагора (48 1 -4 1 1 рр. до Р.Х.) "людина є мірою усіх ре
чей" вважається яскравим виявленням суб'єктивізму та реля
тивізму (принцип "все є відносним") у полщії софістів. 

Саме проти цих принципів виступив Сократ ( 469-399 рр. 
до Р.Х.) ,  який вважав, що • людина повинш1 rрунтувати свою 
поведінку на надійних знаннях, а останні повинні бути оста
точними, незмінними та завершеними; + мінливі ж уявлення на

СОКРА Т 
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шої душі слід вважати гадкою, але саме через 
їх мінливість вони не можуть бути підставою 
для виправданого життєвого вибору та пове
дінки людини. + Справжні знання, за Сокра
том, слід шукати в собі ("Пізнай себе!") ,  оскіль
ки безсмертна душа людини, пройшовши по
вне коло "космічних перевтілень' � ,  потенційно 
знає усе . Слід примусити її згадати забуте 
внасшдок вмирань та нових народжень,  а для 
того треба поставити людину в ситуацію су
перечності із самою собою. Це й робив Сократ 
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у своїх нескінченних бесідах із сучасниками (" сократичні бе сі
ди") ,  бо вважав, ЩО ЛЮДИНа, яка через власні міркування за
йшла в суперечність із самою собою, буде змушена відчувати 
внутрішню напруженість, прагнути розв'язати цю суперечність. 

Не знайшовши належного знання у своїх співбесідників, Сократ прого
лосив:  "Я знаю лише те, що я нічого не знаю, але інші не знають навіть 
і того" .  Було би помилкою вважати дану тезу Сократа виявленням його то
тального скепсису (сумніву в усьому); звернемо увагу на те, що теза почи
нається ствердно - "Я знаю" .  Але що знає Сократ? - Про своє незнання, 
а це свідчить, принаймні, про те, що у нього є критерій для того, щоб відрізни
ти справжнє знання від незнання; цей критерій ми вже позначили вище і та
кож зазначили, що Сократ не зустрівся із такими людськими знаннями, які б 
витримали належну перевірку на надійність. Проте вимогу ставитись до знан
ня прискіпливо, виробляти критерії його оцінки - все це можна вважати важ
ливим і виправданим . 

Сократа вважають уособленням філософії, і не лише тому, що він був 
виразником невпокореного духу, і також не тільки тому, що він шукав нео
чевидного, глибинного, початкового. Сократ жив так, як філософствував, 
а філософствував так, як жив. Його непохитне служіння вищим принципам, 
демонстрація співвітчизникам несправжності їх знань призвели до того, що за 
хибним звинуваченням він був засуджений до страти. У в'язниці Сократ вів 
свої останні бесіди з учнями; смерть він прийняв мужньо і спокійно. Деякі 
культурологи й історики схильні бачити у страті Сократа певну аналогію з 
невинною жертвою Ісуса Христа. У будь-якому разі ми можемо ствер
джувати: життя і смерть Сократа постають колосальним чинником мораль
ного 1 культурного розвитку людства. 

Платон (427-347 рр. до Р .Х . ) ,  кращий 
учень Сократа, поділяючи вихідні думки 
останнього, вважав, що вимогам Сократа . . . 
щодо справжюх знань можуть вщповща-
ти ідеї - незмінні сутнісні основи буття 
всього сущого . Речі течуть і змінюються, 
міркував Платон, але світ не зникає; отже, 
в основі речей лежать деякі ідеальні  не
з мінні сутно сті. Їх не можна побачити, 
але можна осягнути розумом, адже,  ро-
зуміючи сутність речей,  ми можемо впіз- ПЛА ТОН 

нати їх у змінних образах та з 'явленнях. Ідеї по стають як 
у мови переходу від сприйняття речей до їх о сми слення. 
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Чим є ідеї за змістом? - Це миттєво схоплена повнота та 
єдність кожної речі ( "ейдос "  - вигляд) . Можна було б сказа
ти, що це є сукупність елементів, необхідних і до статніх для 
існування певних речей, якщо, знову-таки, побачити іх у не
обхідній єдно сті. "Єдине " у Платона є синонімом ідеі: Продов
жуючи лінію міркувань своіх попередників, Платон відділив 
справжнє буття від того, що надано нам у сприйняттях. Світ 
ідей - це о соблива, надчуттєва реальність, яка своєю повнотою 
і до сконалістю перевищує усе чуттєве. Речі - лише тіні ідей. 

Відповідно до теорії ідей Платон розглядав людину (тіло - в'язниця для 
душі), суспільство, мистецтво і т .ін. Платона вважають одним із фундаторів 
утопічного мислення, бо він розробив проект "ідеальної" (а тому - і  немож
ливоі) держави, в якій, поряд із культом вищої мудрості (правити державою 
повинні філософи, бо вони здатні споглядати ідеї), він уводив певні елемен
ти казарменного - тоталітарного правління (наприклад, кращою музикою 
вважались військові марші, воїни та службовці жили в загальних приміщен
нях та ін.) .  В усякому разі можна стверджувати,  що саме Платон відкрив 
світ умоглядного (теоретичного) бачення реальності, багато зробив для ро
зуміння пізнання та людської діяльності. 
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СХЕМА ОСНОВНИХ ЗМІСТОВИХ АКЦЕНТІВ 
У ФІЛОСОФІЇ ПЛА ТОНА 

с,1111слова і 

з.мі става єд

ність речей 

сукупність 

необхідних та 
достатніх 

елел1ентів речі 

несправжнє 

буття 

істинне буття 

вища сходинка в 

пізнавально,ну 
сходженні людини 

ТЕМА З. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 



' Платон у 386 р. до Р.Х. відкрив в Афінах А кадем ію - перший ви-

• щий навчальний заклад . 

Арістотель (384-322 рр. до Р.Х.) провів в 
Академії Платона близько 20 років і мав сла
ву одного з найкращих його учнів . Але, прий
нявши цілу низку думок учителя, Арістотель 
не прийняв його теорії ідей ( "Платон мій 
друг, але істина дорожча_") . 

Арістотель проголосив, що ідея та річ -. . . . 
це те ж са ме, тшьки р1ч �снує у реальносп, 
а ідея - у нашому-пізнанні і позначає пере
дусім не єдине, а загальне в різних речах. Якщо 
ідея і річ тотожні, то пізнання слід спрямува- АРІСТО ТЕЛЬ 
ти на вивчення внутрішньої будови речей та іх 
причин і дій. За своєю будовою речі складаються з матерії і 
фор ми. Матерія є пасивним матеріалом; поза формою вона 
лише чиста можливість; разом із формою матерія постає у виз
наченості матеріалу (субстрату) для певної форми (як мідь, 
глина, мармур для скульптора) . Отже, дійсність речей більше 
пов'язана з формами, що їх продукує "фор ма всіх фор м ", або 
світовий розум, який, мислячи себе самого, й утворює усі мож
ливі форми. Буття ж конкретних речей зумовлене дією чоти
рьох причин: причина матеріальна, фор мальна (вже згадані) , 
причина дійова (з 'єднує форму та матерію) і фінальна, або цільо
ва, причина. Остання, за Арістотелем, є найважливішою, бо 
вона визначає місце конкретної речі в універсумі, тобто її сенс 
та виправданість . Рух речей зумовлений насамперед тим, що 
вс1 вони прагнуть виконати своє призначення.  

Ототожнивши річ та ідею, Арістотель справедливо вважав, що  ми мо
жемо здобуваrf'lи певні знання про реальність, оперуючи лише ідеями і не 
звертаючись до речей. Він створив науку про закони та форми правильного 
мислення, назвавши ії логікою. 

• В основу логіки покладено вчення про три форми (поняття, суджею-tя 
та умовиводи) та про три закони мислення (закон тотожноспzі пред
мета думки, неприпущення суперечності та виключе!lого третього). Крім 
того, Арістотель розробляв етику, поліп1ію, поетику, вчення про душу. 
У 335 р. до Р. Х. він відкрив в А фінах свою вищу школу під назвою Ліцей. 
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Платон і Арістотель - неперевершені мислителі античної 
філософії, їхні думки багато в чому визначили і визначають 
духовну атмосферу Європи, а їх учення окреслюють гранично 
відмінні орієнтири європейського мислення: Платон розробив 
екзи стенціально- містичний тип мислення, багато в чому образ
ний, символічний, Арістотель - стиль раціонально-логічний, 
чіткий та детально продуманий. 

Багатогранна творчість Платона і Арістотеля завершує 
собою класичний період у давньогрецькій філософії. Це був 
час найбільш інтенсивної, різнобічної і продуктивної твор
чості у сфері філософського духу. 
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ВИХІДНІ ПОЧАТКИ БУТТЯ ЗА АРІСТОТЕЛЕМ 
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дійова 

цільова 
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3.4. Завершальний цикл розвитку античної 
філософії: школи, ідеї, представники 

Філософія завершального циклу розвитку античної філософії 
була чітко орієнтована на захист окремого індивіда в умовах по
ступового руйнування класичного античного полісу (Олександр 
Македонський завоював не лише більшість полісів, а й колосальні 
території за межами Греції, створивши грандіозну імперію) . 
Пізня антична філософія поставала індивідушzістичною, суб 'єктив
но забарвленою. Через це тут не стільки продукували нові ідеї, 
скільки використовували вже наявні (епігонство) ,  які часто спо
лучали між собою без достатньої внутрішньої єдності ( еклекти
ка) . Зупинимося на ідеях найавторитетніших шкіл цього етапу. 

� 
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Висновки, що 

т 
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Епікурейство заснував Епікур (342-27 1 рр. до Р.Х.) 
і продовжив римлянин Тит, Лукрецій Кар (95-55 рр. до 
Р.Х.) .  Епікур ставив собі завдання захистити людину 
від мо:Jкливих страхів життя, для чого доводив невми
рущість матерії, а, значить, і певне безсмертя людини 
(посилаючись на атомізм) , відсутність фатуму та необ
хідності в космосі (припускаючи, що атом володіє здат
ністю довільно відхилятись від траєкторії свого польо
ту), можливість різних пояснень тих самих явищ через 
відсутність тісного зв'язку думки з фактами та відчут
тям. Найбільше, чого може досягти людина в житті, -
це звільнити себе від страхів та неприємних відчуттів, 

ЕПІКУР 
отримувати вщ життя насолоди, 
серед яких найбільша - уміння 

запобігати стражданням та зберігати душевну рівно
вагу, незворушність і безпристрасність (давньо
грецькою мовою - досягнення стану "атараксй"). 

Скептицизм (від давньогрецького "сумнів"), що 
його заснував Піррон (360-270 рр. до Р.Х.),  звертав 
увагу на те, що всі філософи запевняли в істинності 
своїх теорій, але висували різні ідеї; звідси випливав 
висновок про неможливість створення істинної філо
софії. В основі всіх суджень скептицизму лежали три 
знш1ениті запитаття з трьома відповідями: 

1. Якими є всі речі ? - Не більше такими, ніж ТИТ ЛУКРЕЦІЙ КАР 
будь-якими іншими. 

2. Що ;�южна сказати про такі речі ?- Краще не казати нічого, утриму
ючись від суджень. 

З. Що робит.и людині, яка перебуває у стосунках з такими речами? - Збе
рігапш самовладність (автаркію) .  

Скептики всебічно обrрунтовували свою позицію сумніву в можливос
тях пізнання, але врешті-решт, за Геrелем, своєю вимогою у всьому сумні
ватися сприяли розвитку наукового критичного мислення. 

Більш поширеним у цю епоху був стоїцизм, що його заснував Зенон-стоїк 
(340-265 рр. до Р.Х.) .  У Римі його послідовниками були Луцій А ней Сенека 
(4р. до Р.Х. - 65 р.), Епіктет (5- 1 38) та Марк Аврелій Антонін ( 1 2 1 - 1 80). СтоУ
цизм також закликав людину до життєвої мудрості та самовладності, але з 
позиції зовсім іншого розуміння і буття, і людини. Скептики вважали, що весь 
світ пронизаний єдиним потоком вогняної пневми (дихання), що несе всьому 
закон і долю. Дія долі неминуча й невблаганна. Тому людині не варто впада
ти у відчай, адже змінити долю неможливо. ( ''Того, хто бажає, доля приваб-
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лює, того, хто не бажає, штовхає ") .  Стоїки поясню
вали свою думку притчею про карету та собаку: соба
ка прив'язаний до карети, що їде; як би не смикався 
пес, рух визначає карета, тому втрачають сенс смикан
ня, опір руху, відчайдушні крики. Через це і людині в 
її відношенні до долі лишається одне: визначити 
внутрішнє ставлення до того, чого змінити не можна. 
Гідне для людини ставлення до будь-чого - спокій, не
зворушність, зберігання внутрішньої автономії. Сто
їки сприяли систематизації філософського знання; 
вони поділили філософію на фізику, логіку та етику, 

СЕНЕКА залучивши до логіки і розуміння пізнання. 
Неоплатонізм довів до ретельних деталізацій і логічної стрункості 

провідні думки Платона. У се сутнє являє собою результат виливання ( ема
нації) Єдиного, яке тотожне благу, не знає ніякого ушкодження та змін. Пер
шим продуктом Єдиного посТає світовий Розум, у деяких тлумаченнях -Дух, 
а він еманує у світову Душу. Душа оживляє все сутнє, роблячи світ внутр
ішньо пов'язаним. Через душу все, що існує, прагне повернутися до вищо
го - до Єдиного, бо там його вихідна батьківщина, його корені . Людина ж 
являє собою уособлення світобудови, бо до її єства входять тіло, душа та 
розум; останній і дає людині спрямування - прагнути до єдиного, до блага. 
Основні творці неоплатонізму - Плотін (205-270) та Прокл (4 12-485) .  

• Отже, можна констатувати: школи завершального циклу були 
чітко спрямовані на те, щоб перетворити філософію на інструмент 
людського індивідуальтюго самоутвердження. Саме на цьому шляху 
пішя антична філософія зробила своє основне відкриття: дух може 
бути автономним від обставин життя, протистояти цим обспш
винам (за Сенекою, дух сам собі володар) .  Це відкриття, очевидно, 
перекидає місток інтелектуальних досягнень наступній епосі - хри
стиянському європейському Середньовіччю. Бо саме епоха Середнь
овіччя, як ніяка інша в європейській історіі; була зосереджена на ду
ховному як першо.му початку буття. 

Висновки 

fh; Антична філо софія - великий ідейний здобуток людства. 
Вона не лише вперше відкрила широкі обрії люд ського 
інтелектуальжzго світоо сми слею-щ а й зафіксувала великі 
прозріння у межах цих обріїв. Антична філо софія вперше 
окре слила о сновні напря ми філо соф ської пробле матики, 
визначивши на віки люд ське розуміння світу, Ко смо су, при-
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роди, суспіль ства, людини, ії пізнання, інтелекту, поведін
ки. Певною мірою все це ввійшло і в духовну скарбницю Ук
раїни, де з перши ми християн ськими тек ста ми з Візантії 
ми слителі Київської Русі за своювали ідеї Піфагора, Сокра
та, Платона, Арістотеля і Сенеки. 

Резюме 
Ф Антична філософія - початок європейської філософії',' в Стародавній ГрецП 

вона вперше відокремилась від інших напрямів людської життєдіяльноСІпі,
завдяки збігу сприятливих умов вона набула тут унікальних властивос
тей: постала відкритою та доступною, толерантною, пластичною та 
динамічною в своєму розвитку, а тому вперше накреслила майже всі ос
новні напрями розвитку філософсько-світоглядної проблематики. 

® Класичність античної філософ й' зокрема проявилася в тому, що вона роз
будовувала сво і' теорй та ідеі· від "початку " - від намагання збагнути 
природу, космос, але в іх цілісності, пюбто через деяке перше буття 
( "архе ") ,· на цьому шляху були створені теорй' світових стцхій, рухли
вого та пов 'язаного єдиним законом космосу, космосу, пронизаного ма
п1ематич1юю гармонією, теорй· атомізму, еволюціонізму, світового ро
зуму,- при цьому антична філософія продемонструвала неперервний роз
виток думки у напрямі її деталізацій та поглиблення. 

® В період високої класики в поле зору філософй' поступово входять всі ос
новні сфери людської· життєдіяльності,- філософія стає деталізованою, 
систематизованою, розгалужетюю,- основна увага тут переноситься на 
вироблею-1я виправданих, надійних способів осмислення дійсності: Пла
тон і Арістотель - ці неперевершені корифеї античної думки - створю
ють дві провідні парадигми європейського мислення і пізнання: парадиг
му екзистенціально-містичну та раціональтю-логічну. 

@ Пізня антична філософія за умов руйнування аюпич1-юго полісу спрямовує 
своl' зусилля на захист окремого індивіда, а тому стає суб 'єктивно спря
мованою, еклектичною,- на цьому шляху вона робить грандіозне відкрит
тя - відкриття автономй' людського розуму щодо обставин життя. 

® Своїм ісп10ричним розвитком антична філософія постає школою людсько
го мислення, оскільки проходить певний завершений цикл: від осмислення 
космосу - через акцентування питань пошуку способів пізнання дійсності 
в усіх lї аспектах - до входження в засади людської суб 'єктивності. 

C1J Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Особливості, умови формування пш етапи розвитку античної· філософй: 
2 . Розвиток ідей в античній натурфілософіl'. 
З. Ідеі' та представники високої класики в розвитку античної філософії: со

фісти, Сократ, Платон та Арістотель. 
4. Загальні риси та провідні школи пізньої· античної· філософй'. 
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� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1. Феномен античної· філософії в європейській історії. 
2. У.мови та чиюtики фор.мування античноz· філософії. 
З. Значення ідей античтюї натурфілософії для сучасно[' філософй' та науки. 
4. Оцінка ролі софістів в розвитку античної філософії та культури: пози-

тивне та негативне в іх діяльтюсті. 
5. Життя та філософська діяльність Сократа. 
6. Філософське вчення Платона. 
7. Вихідні ідеі· філософй Арістотеля. 
8. Здобутки філософських шкіл пізньої· античної" філософй'. 
9. Впливи_ античної· філософії на розвиток украі"нськоУ філософської· думки 

та культури. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матері�лу з теми 

Завдштя 1. Розкрийте співвідношення понять "антична філософія" та " давньо-
грецька філософія". 

Завдання 2. Позначте основні напрями розвитку ідей в античній натурфілософn. 
Завдання З. В чому полягали основні здобутки представників мілетської шкшrn? 
Завдання 4. Поясність значення філософських ідей Піфагора. 
Завдання 5. Охарактеризуйте найважливіші особливості філософії Геракліта 

Ефеського. 
Завдаиня 6. Поясність позитивні та негативні сторони діяльності давньогрець-

ких софістів.  
Завдання 7. Охарактеризуйте основні здобутки філософської діяльності Сократа. 
Завдания 8 .  Розкрийте зміст та значення основних ідей Платона . 
Завдання 9. Поясніть значення провідних ідей філософії Арістотеля . 
Завдання 10. Порівняйте ідеї Платона та Арістотеля і обrрунтуйте свої висновки. 
Завдання 11. Поясніть особливості та здобутки філософських шкіл пізньої антич-

ної філософії. 
· 

Ш Додаткова література з теми 
1. А нтология Ашровой философии. Т. І . Кн . 1 .  - М . ,  1 969. 
2 .  Аристотель .  Метафизика .  - М . , 1 99 1 . Ч .  l .  
3 .  А смус В. Ф. Античная философия. - М . ,  1 978 .  
4 .  Богомолов А .  С .  Античная философия . - М . ,  1 98 3 .  
5 .  Виндель банд В. История древней философии . -- К. , 1 995 .  
6.  Горбачев В. Г. История философи и . Кратки й  курс лекций . - Брянск , 2000.  
7 .  Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. -· Львів ,  1 993 .  
8 .  Конрад М. Нар ис історії стародавньої філософії. - Рим, 1 9 74. 
9. Лосев А . Ф. История античной философии . - М . ,  1 989 . 
1 0. Таранов П. С. Золотая философия . - М . , 1 999 .  
1 1 .  Татаркевич В. Історія філософії. Т. 1 .  - Л ьвів , 1 997 .  
1 2 . Філософія Стародавнього Світу: Чита нка з історії філософії. - К . ,  1 992 .  
13 .  Чань1шев А .  Н.  Курс

" лекций по древней философии . - М.,  1 98 1 .  
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ТЕМА 4 

78 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА 

ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

У межах християнства "філософія " із са
мого початку і за суттю була спробою сфор
мулювати і виразити християнське бачення 
світу й людшш. 

Фредерик Чарльз Коплстон 

Істинна філософія є істиююю релігією, і 
істинна релігія є істин.ною філософією. 

Скот Еріугена 
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Філософія Середньовіччя, утлорившись у суспільстві з однозначною 
орієllтацією на духовні абсолюпzи, із суцільним панувашtям релігй: 
зайняла специфічне місце в європейському духовному житті того 
часу: вона обслуговувала богослов 'я. Але водночас середmовічна філо
софія зробила иеоціненний внесок в освоєння позачуттєвих суттюс
тей, сприяла нагромад;;кенню нових знань. Тому вона є особливо 
плідною для вивчення "внутрішньої людини" (Августин) тпа духовних 
процесів суспільного життя. 

[iji(Щ:te]lW Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 
� загальні особливості середньовічного типу філософ-

ствування; 
� основні етапи розвитку середньовічної філософії; 
� провідну проблематику середньовічної філософії; 
� загальне значення ідей середньовічної філософії для 

розвитку європейської культури та науки. 

r:s= проводити поршняння античного типу культури та 
філософії із середнь?вічним типо�; 

r:s= виявляти позитивю та негативю риси у середньо
вічному світосприйнятті ;  

r:s= бачити елементи середньовічних духовних та інтелек
туальних надбань у сучасному житті. 

+ особливості середньовічного світобачення, елементи 
якого ще й донині є органічною складовою частиною 
європейської духовності; 

+ специфічні виявлення духовного світу людини 
середньовічними філософією та богослов 'ям; 

+ роль середньовічної філософії у становленні сучасної 
науки; 

+ нові обрії людського самовиявлення та самоусвідом
лення, що були окреслені в епоху середньовіччя . 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 
4. 1 . Зміни у світогляді під час переходу від античності до 

європейського Середньовіччя . 
4.2 .  Вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії 

у духовному житті Середньовіччя . 
4. 3 .Схоластика і містика як провідні напрями середньовіч

ної філософії. 
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• А БСОЛЮ Т - основна характеристика Бога в середньовічноJну Його осмисленні, яка 
передбачає доведення позитивних якостей Бога до гранично .можливого стану повноти 
та досконало сті. 

• ПРИ ЧЕ ТНІСТЬ - у середньовіч11ому світобаченні - основний спосіб утверд:ження 
будь-чого у бутті через певну, індивідуаль ну .міру у часті в абсолютному бутті. 

• Д УХ - у середньовічно.му світобаченні єдина справжня форАш буття або буття як 
таке, корінь будь-якого існування; основні якості духу - самототожність, абсолютна 
активність, позапросторовість, неподільність, єдність, вічність, саморефлексивність;  
у середньовіччі Бог є Бог-Дух. 
• Д УША - в Середні віки - джерело і причина людського життя, результат вкорінення 
у людське тіло частки бо:ж:ественного духу; тому душа займає середнє поло:же11ня л1і:ж 
духом і тілоJн. Через зв 'язок із духом душа постає безсмертною та розумною, через зв 'язок 
із тілом - індивідуальною, чутливою, дійовою. І спрямовувати свої зусилля вона Jно:>1се 
або угору, до духу, або вниз, до тілесного. 

• ЕКЗЕГЕТИКА - мистецтво тлумачення текстів Святого П исьма, пояснення змісту 
та сенсу божественного об 'явлення; середньовічні теологи-екзегети виділяли, як правило, 
4 шари сенсів у зJністі Святого П исьма: реальний, історичний, с�імволічний та священний. 

• ІЄРА РХІЯ - структура світоустрою у християнськоJну світобаченні: оскільки кож
на річ л1ає свою власну й у11 ікальну міру причетності  до абсолюту, світ постає склад 
ною багаторівневою будовою, замкненою н а  свій буттєвий т а  смисловий центр; тому 
ієрархія передбачає 2 типи зв 'язків сущого: взаємоузго дженість та п ідпорядкування, 
тобто зв 'язок порядку та цінності. 

• ТЕОЛОГІЯ - термін, введений Ар істотелем для. позначення "першої ф ілософії";  у 
перекладі  значить богослов 'я; за змістом - це теоретична складова релігійного віровчен
ня, покликана узгод:жувати між собою основні догми релігії та пояснювати їх. 

• ТЕОЦЕН ТРИЗМ - визнання Бога джерелом і осиоеою всього сущого ( "Все, що є, -
все від Бога ") . 

• ТРА НСЦЕНДЕН ТНІС ТЬ (з лат. : за межами зовні�инього, зображуваного) - харак
теристика Бога у християнськоJну світобаченні як такого, який принципово несумісний із 
реаліями світу внаслідок того, що незліче11Н.о їх перевершує, тобто це позамежність або 
позасвітність Бога. 
• ОБ 'ЯВЛЕННЯ - пр;ше і безпосереднє розкриття Богом своїх намірів та //астроїв людям, 
як правило, через обраних осіб: пророків, провидців та ін. Об 'явлення не є проявом "мови 
Бога", оскільки наміри Бога не можна передати адеквапто ніяки.ни частковиони формалш, 
у тому числі - і людською мовою; через це об 'явлення потребує тлумачею1я, екзегетики. 

4.1 .  Зміни у світогляді під час переходу від 

античності до європейського Середньовіччя 

Основною причиною радикальних змін, що відбулися у 
світогляді під час переходу вщ античності до європейського 
Середньовіччя, було руйнування античного полісу (основної 
форми державного та громадського життя) як реального 
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rрунту всієї античної цивілізації, а разом із ним - руйнування 
i всього укладу життя. 

Римська імперія ввела до свого складу величезну терито-. . . 
р1ю з р1зноманпними етносами, культурами, шруваннями, 
підпорядкувавши все єдиному центру. Величезна державна 
машина імперії, яка майже весь час перебувала у воєнному 
стані, перемішувала та перемелювала і людей, і культури, і 
релігії, зробивши врешті-решт окрему людину безпорадною 
та беззахисною. Ні влада, ні заможність, ні високі посади не 
були надійною основою для людського життя. 

Зневірившись у всьому матеріальному, люди звертали свої 
погляди та надії до духовного . Тут дуже корисним було 
відкриття античною філософією автоно мйлюд ського духу, ос
кільки воно допомагало людині знайти в самій собі опору 
задля протистояння життєвим негараздам. 

Проте філософія була не дуже доступною для широкого 
людського загалу, тому у Римській імперії були поширені 
• містицизм (віра у втручання у людське життя таємних сил), 
• культи різних богів, величезна кількість яких, до речі, більше 
заплутувала людей, ніж їм допомагала. 

• Поява християнства добре вписувалась у загальний духовний 
настрій епохи, а тому воно досить швидко поширилося в імперії. Бо 
сшне християнство не проспю визнало авпюномію людського духу, а 
дало їй своє поясиення: в людській душі є частка божественного, 
тобто абсолютного духу. Це значить, що людина прилучена своїм 
духовни.;111 єством до найбільшої світової· всемогутиості, адже Бог 
творить світ, і притому - із нічого. Тобто він перевершує світ своєю 
силою, і ця могутніСІnь була наочно продемонстрована Ісусом Хрис
том, який, саме тому, що ніс в собі цей дух, пройшов крізь смерть та 
здолав й". Як наслідок, вся епоха Середньовіччя жила в умовах доміну
ваю1я християнської релігії в усіх сферах суспільного життя. 

Поява та утвердження ,християнства в Європі призвели до 
радикальної духовноїреволюції у розвитку європейської циві
лізації. Відбулося суттєве просування філософської думки цьо-
го часу в таких галузях, як онтологія, логіка І теорія пізнання, 
антропологія. Це можна побачити досить виразно через по
рівняння античного та середньовічного світоглядів за їх ос
новними характеристиками. 
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• політеїзм (багатобожжя) 
• боги є частиною природи 

або уособленням природних 
стихій 

• вихідні якості богів: сила, 
могутність 

• боги впорядковуюпzь та 
оздоблюють світ 

• кослюс, природа - загальl-lі 
умови існування богів і людей 

• людина спирається у своіх 
вчинках на зиання 

• головJ-Lе життєве завданl-lя 
людини - здійснення подвигу 

• у сприйнятті дійсності 
акцент падає на зовнішнє; 
внутрішнє проявляє себе 
лише через зовнішнє 

• люди поділяюп1ься за етніч
ними та родовими ознаками 

• панування натуралістичного 
світосприйняття 

мо1ютеїзм ( єдшюбожжя) 
Бог є духовною сутністю, яка • 

перебуває за межами світу 
(трансцендентність) 
вихідна якість Бога - любов 
до людини 
Бог творить світ із нічого 
природа не має власної· 
сутності і не може існувати 
без припливу божественної· 
енергії" 
людина в усьому покладається • 
на віру в Бога 
головне життєве завдання 
людини - спасіння душі 
у сприйнятті дійсності 
акцент падає на внутрішнє; 
зовнішнє РСfдше заважає 
правильно зрозуміти внутрішнє 
всі люди є рівни.лт перед 
Богом 
панування символічного 
світосприйняття 

Основні світоглядні орієнтири під час Переходу від античності до Серед
ньовіччя змінюються на протилежні. Людина Середньовіччя зосереджується 
на внутрішньому, духовному. Спасіння душі для неї має не ли.�.uе індивіду
альний сенс: рятуючи себе, людина, по-перше, • збільшує світовий потенці
ал добра та світла, а, по-друге, •  сприяє поверненню світу до того стану, в 
якому він перебував до гріхопадіння. Людське життя набуває цільового спря
мування, а історія - часового виміру, оскільки все людство напружено очі
кує другого пришестя Христд. Бог створює світ із нічого, і тому останній весь 
час перебуває на межі буття і небуття. Світ існує лише тому, що Бог тримає 
його у своїй "десниці" .  Створений світ не впливає на Бога, оскільки Бог - це 
духовна сутність, абсолют усіх абсолютів, сукупність усіх можливих доско
налостей. З цієї причини Бог постає для людини неосяжним і принципово по
за розумовим (задум Божий невідомий); Бог лише із власного милосердя та 
любові може відкрити себе людині, і це відбулося, коли Він послав на Зем
лю свого сина - Ісуса Христд. З іншого боку, кожна людина несе в собі 
"іскру Божу ", тому шлях до Бога лежить через духовне самозаглиблення 
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та самозосередження і, врешті-решт, через самовдосконалення. Відповідно 
й розуміння природи, моралі , людських життєвих обов'язків визначали ви
нятково релігійні догмати (вихідні незмінні положення) . 

За часовими межами епоха Середньовіччя охоплює пері
од від падіння Римської імперії (іноді - від заснування Кон
стантинополя) , тобто з IV-V ст . , до відкриття Америки (або 
до падіння Константинополя), тобто до XV-XVI ст. 

� І-й С апологестuка 
(!!-ІХ ст.) патристика { • ранні (Х-ХІ ст. ) 

г--Л-. !!-й С сх_оластика . . (ХІІ ХІІІ ) І:оr�'},.:!/іЬіJіоё(іШі�ї<:-1<.'> .......,,., мzстика • зрzт . - ст. (X-XVI ст.) 
• пізні (XIV-XVI ст. ) 

' 
• 

Звернімо увагу на те, що під час формування середньовічного су
спільства духовні процеси випереджали соціальні , що засвідчує 
надзвичайно важливу роль духовного фактора в розвитку історії. 

4.2. Вихідні ідеї середньовічної патристики. 
Місце філософії у духовному житті Середньовіччя 

Вихідним джерело м середньовічного світобачення постає 
Біблія у складі Старого та Нового завітів. Біблія озброює хри
стиян цілою низкою вихідних догматів. Але ці дог мати потре
бували певних пояснень і тлумачень, з одного боку, тому, що лю
дина повинна розуміти, у що вона вірить, а, з іншого боку, - тому, 
що життя завжди постає багатши м та роз маїтішим, ні:ж 
текст, навіть священний; звідси виникає потреба поєднувати 
дог ми із з мінними ситуаціями життя. Нарешті, тексти Біблії 
мають символічний, образно-притчевий характер, і тому потре
бують певних тлумачень. Перші введення християнської дог ма
тики в контекст життя здійснювали апостоли (перші учні Хри
ста) , але розгалужено та деталізовано здійснили це історичне 
завдання, водночас осмислюючи реалії" життя під куто м  зору по
ложень Святого Письма, представники християнської патри
стики - так звані Отці Церкви (лат. 'pater " - батько) . 

На ранньому етапі свого розвитку патристика набула харак
теру апологетики (II-IV ст. ) :  перші християнські мислителі 
зверталися до римських імператорів або широкого загалу із по-
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сланнями на захист християн (давньогрецькою мовою "аполо
гія" - захист) .  У таких зверненнях апологети почали розгляда
ти та розробляти важливі світоглядні ідеі: такі, ЯТ\. розуміння 
сутності Бога, характеру та з місту божественного творію-tя, 
природа та сутність віри, співвідношення віри і знання. 

Від самого початку рання патристика (апологетика) по
ділилась на два напря ми в питанні ставлення до попередньої 
язичницької (античної) мудрості: позитивний та негативний. 

Позитивне { Юстин Мученик 

А фінагор 

Кчимею11 Олександрійський 

{• Татіан 

Негативне •• Тертуліан 

Арнобій 

Прихильники позитивного ставлення - Юстин Мученик 
(бл. 100- 165), Афінагор (П ет.), Климент Олександрійський ( ІSО-215), 
Ориген ( 1 8 5-254) - вважали, що грецькі філософи прямували 
шляхом �стини, але не могли досягнути її, тому що вона ще не 
явила себе в особі Христа. Тому філософію треба використо-
вувати, підпорядковуючи її теології, оскільки християнське 
світобачення більш істинне, ніж попереднє. 

8 4  
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аргул1ент єдності (оскільки Бог єдиний, не треба шукати все нові й 

нові початки буття); 

аргу.wент універсальності (християнство відкрите й доступне всLи, 

незалежно від статі, віку, поход.ження); 

аргул,1ент простоти (у християнстві йдеться про те, що зрозу111іле 

для всіх і не потребує спеціальної освіти); 

аргулtент авторитету (філософію вигадали люди, а істини 
христиЯІ1ства дані Богом через об'явлення); 

аргумент Давнини (Юстин посилався на тверд:ження Аристобула 

Олександр ійського про те, що греки запозичили філософію у Мойсея, 

тобто зі Старого Заповіту). 
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Варто зауважити, що не всі ці аргументи мають однакову 
виправданість, проте чотири перші використовуються у бого
слов'ї ще й сьогодні. 

Другий напрям апологетики - напрям негативного став
лення до античної філософії, представлений іменами Татіана 
( 1 25- 1 75) ,  Тертулліана ( 160-220), Арнобія (260-327), наполягав на 
рішучому відкиданні античної мудрості як такої, що, порівняно 
з божественним об'явленням, постає як безумство .  Філософські 
міркування, по-перше, + безпідставні, бо філософи можуть 
довести все, що завгодно; по-друге, + ведуть до розбещеності 
та гріха; по-третє, • складні та заплутані .  Божественна . . . 
мудр1сть та шра живуть у простих душах тому, що вони не шд-
лягають розумному осмисленню та обrрунтуванню, а потре
бують відданості, любові, щирого почуття до Бога. 

І • Отже, як бачимо, в основі розмежування патристики на два 
напрями лежало питання про співвіднтиення віри та знання у люд
ському світоорієнтуванні, яке майже ніколи не зникало з духовного 
обрію Середньовіччя. 

У перші століття існування християнства інтенсивніше розвивалася східна (грецька) 
патристика . У її межах найбільш уславлені імена так званих "великих каппадокійців ": 
Василія Великого ( Кесарійського) (329-379), Григорія Богослова (330-389),  Григорія Нись
кого (33 5-394) . У їхніх працях розглянуте широке коло питань християнського життя та 
християнського світобачення, починаючи від ідей натурфілософії (твір Василія Великого 
"Ко,иентар на шість днів творіння ") , антропології (твіР. Григорія Ниського "Про впоряд
"ування людини '), пізнання та моральної поведі нки і закінчуючи питаннями церковного 
життя. "Великі каппадокійці " проводили ідею про те, що у світі присутня божественна енер
гія, яка й утримує його у стані буття, а оскільки людина є найвищим Божил1 створінням, то 
вона постає своєрідним провідником та зосередженням цієї енергії. Звідси випливали тези 
про важливу роль людської активності у справі спасіння душі та вдосконалення світу. 

В ажливе значення для християнської філософії мав кодекс праць Діонісія Ареопагі
та під загальною назвою «Ареопагітики» (уперше оприлюднений 532 р.)  Тут проведе
но думку про • ієрархічну (суворо підпорядковану) будову світу, в якій кожен вид буття 
має свою міру причетності до божественного світла; • про шляхи богопізнання: <=> �q�1

Е_


Р/!І1!ичNий1шлях (позитивний) передбачав вивчення форм буття задля сприйняття величі 
божественної мудрості, <=> І.Е_!1?_ фа111и

_
ч11�� шлях1 (негативний) був пов'язан ий з відкидан

ням усього, що пізнане, як несумісного З їібёоЛютністю творця і , отже, передбачав при
лучення людини до невимовної таємниці сутності Бога. 

Найбільш завершеного вигляду ідеям патристики надав 
представник західної патристики - А врелій А вrустин (А вtустин 
Блаженний) , єпископ Гіппонійський (північ Африки) (354-430) . 
У його численних творах знайшли вираз усі найважливіші проб-
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леми християнського світобачення, але, крім того, у цілій низці 
своїх ідей та міркувань А вtу стин виступив сміливим новатором. 

Jf Бог є сукупність усіх можливих досконалостей 

/у( Бог є вічним та завершеним Буттям 

(�;;��:'1::��p'/jj)jjйj;��:�; !� !C};�K Бог творить світ із нічого, бо його могутність 
необмежена 

Можливості Бога у творенні невичерпні 

Світ перебуває у повній залежності від Бога, 
але Бог від світу не зале:жить 

Бог є гарантом безсмертя та спасіння людства 

Особливо уважно розглядає А вrустин усе те, що пов'язане 
з людиною, висуваючи в людині на перший план людську 
свідомість. Тут А вrустин вважає основним наявність «внутр
ішньої людини» (або душі), до якої входять па м 'ять (без того 
не може бути єдності особи) , воля (що пов'язана з первинни
ми мотивами дії) та розуміння. 

А вrу стин також уперше почав трактувати історію в аспекті 
її цільового спрямування; зокрема історію філософії він роз
глядав як єдиний спрямований рух до істини християнського 
об 'явлення. 

1 Суттєву роль в утвердженні христи
янського світоосмислення відіграли Ієронім 
Стридонський (340-420), що переклав Біблію 
латиною; Марціан Капела (V ст. ) ,  алего
ричний опис наук якого лежав в основі 
дисциплін "тривіуму" та "квадривіуму" 
протягом усього Середньовіччя; Северин 
Боецій ( 480-524), твір якого ( (Розрада філо
софією " доволі органічно поєднував грець
ку філософію із християнським світобачен
ням; Флавій Ка сіодор (477-5 70) ,  який 
у своєму маєтку Віварії заснував школу, де 
почалися систематичю переклади та пере-. . 
писування книжок 1 текстш, важливих для Ієронім 
християнської освіченості . СТРИДОНСЬКИЙ 
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0 

0 

0 

0 

• Підбиваючи підсумок, можна сказати, що християнська патрис
тика вперше докладно розробила ідейні (а не догматичні) засади 
т-ювого, християнського світобачення. І для того вона використову
вала в широкому обсязі досягнення ш1тичної філософії'. З огляду на це 
особливо гостро постає питання про місце філософії у духовному 
житті Середmовіччя, адже філософія та християнська релігія за 
цілою низкою характеристик протистояли одна одній: філософія 
прагнула доводити свої міркуваю-tя до рівня розуміння, а релігія ви
магала приймати основні положення на віру. 

ФІЛОСОФІЯ, ТЕОЛОГІЯ ТА РЕЛІГІЯ В СЕРЕДНІ ВІКИ 

розробляла 0 Сприяла 0 вимагала приймати 
інтелектуальний q філософізаціі'релігіі' сво і' догмати на віру 
інструментарій q сакралізації" 0 ініціювала нову 
вчила християн роз- філософіі' філософську 
мовляти "філософ- q підпорядкуванню 

проблематику 
сь кою " мовою 0 верифікувала істини розуму вірі 
раціоналізовувала 

• 
філософіі' 

релігійні догмати 0 приписувала людині, 
осягала абсолютну як діяти, :ж:ити 
істину засобами 
людського розуміння 

Між філософією та релігією утворилась проміжна сфера -
сфера теології. Теологія (богослов'я) - ідейна частина релігії, 
що покликана узгоджувати між собою всі основні релігійні 
догмати. Філософія (іГ' по-перше, розробляла інтелектуальний 
інструментарій, що його використовувала теологія; (іГ' по-дру
ге, авторитет філософії, її поширеність саме там, де утверджу
валось християнство, змушували християн "розмовляти" філо
софською мовою, а тому - і знати її. 

' 
• 

Християнство із самого початку своєї історії увійшло у взаємодію з 
філософією, і цей зв'язок протягом усього Середньовіччя визначався 
формулою "Філософія є служницею теології" . Цю формулу вперше 
запропонував Климент Олександрійський, підтримав її Петро Дамі
ані й остаточно вона закріпилася у період зрілого Середньовіччя . 
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4.3. Схоластика і містика як провідні 

напрями середньовічної філософії 

Основи середньовічного суспільства остаточно сформува
лися в Європі в ІХ-Х ст. У цей час склалася система особистих 
суспільних залежностей (васалітет) , а християнська релігія 
пронизувала собою та регламентувала всі сфери і сторони 
людського життя. У цей самий час формувалися і провідні на
прями середньовічного філософування - схоластика і містика. 
Обидва вони були варіантами релігійної філософії, тому для них 
незаперечним був авторитет Святого Пись ма, а Бог поставав . . . . 
вихщним ор1єнтиром для усшяких м1ркувань та осмислень. 

Відмінність між схоластикою і містикою полягала в різно
му ставленні до можливостей людського розу му в питаннях 
богопізнання. Схоластика вважала, що, хоча з допо могою 
розуму Бога пізнати неможливо, людина повинна повною мірою 
використати можливості розу му, оскільки він здатний приве
сти до межі, з якої відкривається сфера споглядання сяйва 
Божої слави. Останнє досягається лише вірою, але до названої 
межі приводить розу м. Оскільки найнадійнішим та найефек
тивніши м засобо м розу му є логіка, то найпершою ознакою 
схоластики є використання логіки в богопізнанні �  Містики ж 
наполягали на то.му, що розу мування тільки шкодить христи
янсько му благочестю, то му в пошуках шляхів наближення до 
Бога слід покладатися на почуття, віру, любов та самозречен
ня. Отже, у підtрунті поділу середньовічної філософії на схо
ластику та містику лежить різне тлу мачення співвідношен
ня віри та розуму у справі богопізнання. 

8 8  

Схоластика 

0 слід повною лtірою використовувати мож
ливості розу.му в питаннях богопізнання 

0 найкращим засобо.м діяльності розуму є 
логіка 

Містика 

0 розум і роздумування ведуть лише до гріха і \ 
до відходу від шляху віри � 

0 шлях до Бога лежить через почуття, любов 
до Бога та самозречення 
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У період раннього сформованого середньовіччя (та ранньої схоластики і 
міспшки) І. С. Ериугена (8 1 0-877) у творі "Про розподіл природи " вперше 
накреслив цілісну християнізовану картину світу, де існувала струнка сис
тема ієрархічних зв'язків, зумовлених дією єдиного божественного начала. 
Ериугена стверджував, що справжні знання збігаються з вірою, а філософія -
з теологією. Ериугену вважають першим видатним представником схолас
тики. А нсельм Кентерберійський ( 1 033- 1 1 09) увів в інтелектуальний обіг 
онтологічне доведення існування Бога : якщо Бог є суцільна досконалість, 
то він не може не існувати, адже його неіснування було б недоліком буття, а, 
отже, недосконалістю. Цей схоласт гостро поставив питання про природу 
ідеальних сутностей, без уваги до яких неможливо збагнути таємниці свідо
мості. У цей же час Петро Даміані ( 1 007- 1 072) стверджував, що філософу
вання загрожує християнській душі згубою. Якщо філософія і може бути 
корисною, то лише як служниця теології. У ставленні до Бога слід поклада
тися на самовіддану віру. 

У період зрілого середньовіччя (ХІІ-ХІІІ  ст.) питання про знання і пізнан
ня ще більше загострюється, бо саме в цей час у Європі спостерігається бурх
ливе зростання міст, виникають і розвиваються університети (об' єднання вик
ладачів і студентів). Чи відіграють якусь роль у питаннях християнського 
благочестя та спасіння душі людські зусилля, людська розумова активність? 
Це питання лежало у підrрунті дискусій між "номіналізмом " і "реалізмом ", 
хоч змістовим приводом для сперечання було питання про природу загаль
них понять (універсалій). 

"Реалісти " вважали, що єдина справжня основа буття речей -це загальні 
ідеї божественного розуму, які постають взірцями при творенні світу; вони 
ж постають і як єдино справжня реальність. 

"Номіналісти " ж припускали, що загальні ідеї - це лише імена ( "номі
на ") , якими людина позначає спільне в різних речах, а реальністю слід вва
жати одиничні речі, оскільки саме вони постають результатом божествен
ного творіння світу. Тому поза людським пізнанням загальних ідей не існує. 
Внаслідок цього людське пізнання має своє значення та виправдання. 

"Реалісти " були більш ортодоксальними теологами, а деяких "номіна
лістів " Церква засудила. До "реалістів " належали Ансельм Кентерберійський 
та Бернар Клервоський, до "номіналістів " - Росцелін із Комп 'єня та (у пев
ний період) П'єр А беляр. Важливо відзначити, що питання про природу за
гальних понять та їх роль у пізнанні залишається і до сьогодні дуже важли
вим для філософії, оскільки у деяких течіях сучасної філософії сповідується 
позиція, за якою єдиною реальністю інтелектуальних актів постає саме мова, 
а поняття, у такому разі, визначають зміст інтелекту. 

У період зрілого Середньовіччя у зв 'язку зі збільшенням інтересу до знан-
11я відбулися зміни в історичній долі платонізму та арістотелізму. Раніше, 
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коли на першому плані стояли "питання про сутність Бога, ієрархію світо
будови, про внутрішні характеристики людини, платонізм досить органіч
но поєднувався з окресленим колом питань. А тепер, у зрілому Середньовіччі, 
коли акцент було перенесено на питштя про будову та використання знань 
у теоретичному і практичному аспектах, на розширення меж пізнання, на 
класифікацію та структуруваю-1я наук, виявшюся; що для такої мети більше 
підходить філософська спадщина Арістотеля. Й ого твори (крім логічних) 
спочатку прийшли до Європи через арабський світ і були зустрінуті Като
лицькою Церквою та богослов 'ям із насторогою: здавалося, що арістотелізм 
віддає натуралізмом та матеріалізмом. Але вже в 1231 р. створено папсь
ку комісію на чолі з Альбертом Больштедтом, "Великим" ( 1206-1280) , яка 
повинна була вирішити, чи могла б християнська теологія викориспшти 
арістотелізм. До комісії' входив і Тома Аквінський ( 12)5-12 7 4) , творчість 
якого оцінюється як вершина в розвитку схоластики. 

У цей же період набула поширення так звана "теорія подвійної 
істини ", яка стверджувала, що філософія (і наука) мають право 
на автономний щодо богослов 'я розвиток, оскільки між науками 
та богослов'ям існують суттєві відмінності: ..,.філософія (і наука) 
рухаються від часткового до загального (індукція) , а ..,. бого
слов'я - від загального до часткового (дедукція), ..,. філософія 
та наука є сферами теорії, а ..,. богослов'я - етики та життєвої 
практики. Богослов' я не приймало цієї теорії, але думка про те, . . . . . . . 
що Існує певна вщмшюсть МІЖ знанням священним І свпським, 
вщ того часу постала як нормальна та виправдана. 

Тома А квінський (лат. - Томас) став 
засновником томізму - одного з най-. . . . 
впливовІших напрямш християнськоІ 
філософії . Докладно вивчивши філо
софію Арістотеля, Тома А квінський при
йшов до висновку про спорідненість 
стилю мислення Арістотеля з теологіч
ними підходами до розв'язання того
часних проблем у межах схоластики. 
Спираючись на арістотелізм, Тома Аквін
ський створив всеохоплюючу філософсь
ко-теологічну концепцію, що ввібрала в 
себе майже всю проблематику теології 
і піднесла її на новий рівень розв'язання) ТОМА АКВІНСЬКИЙ 
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Вчення Томи А квінського досить часто характеризують як 
концепцію "симфонії (співзвучності) розуму та віри ". 

Тому істини теології та істини розуму не повинні входити в 
конфлікт між собою, але якщо таке відбудеться, слід надати 
перевагу істинам теології. 

існують істини, які можна осягнути природним розумом (царина науки 

та філософії) 

існують істини, які перевищують людські можливості (вони даються 

лише в божественному об 'явленні і торкаються питань створення 

світу, спасіння та безсмертя душі) 

існують істини, що іх можна розуміти як і з допомогою розуму, так і з 
допомогою віри (тут філософія і теологія повинні співпрацювати, але 

філософія повинна узгоджуватись із теологією). 

Отже, "симфонія " передбачає підпорядкування природно
го розуму істинам об'явлення у разі їх зіткнення. Виходячи з 
таких міркувань, Тома поділяв усі знання й науки на: 

• теологію об 'явлення; 
• природну теологію; 
• філософію (яка об 'єднувала і всі інші науки) . 
Тома Аквінський культивував синтетичний стиль мислення, тобто він, як 

правило, не відкидав уже існуючі позиції, а намагався чітко визначити їх місце 
в загальній панорамі розуміння певного питання. Прикладом може служити 
його вирішення питання про співвідношення ідей та речей. Ідеї можуть існу
вати "до речей " (у божественному промислі - це була позиція "реалістів "), "у 
речах " (як їх сутність та необхідність - це позиція "концептуалістів ") , "після 
речей " (як результат людського пізнання- це позиція "номіналістів ') . Отже, і 
в цьому питанні Тома проводив позицію своєрідної "симфонії". Те ж саме- і в 
питатrі про попередню божественну визна чені сть долі та свободу людської волі. 
У людські душі при створенні закладено потяг до добра, але не кожна людина 
здатна в реальних умовах життя витримати цей орієнтир. У такому разі Бог 

допомагає людині об'явленням, словом Святого Письма, прозріннями святих. 
Якщо й це не допомагає, Бог ускладнює шлях гріха і полегшує просування 
шляхом істини. За такого поєднання дій Бога з діями людини остання здатна 
активно впливати на свою долю, на результати свого життєвого шляху. 
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Учення Томи Аквінського в 1 879 р. проголошено офіційною філо
софською доктриною Католицької Церкви під назвою "неотомізму " . 

Найвідомішими містиками періоду розвиненого Середньо-
віччя були Франциск А сизький ( 1 1 82- 1 226), Бернар Клервоський 
( 1 09 1 - 1 1 53) та Джованні Бонавентура ( 1 22 1 - 1 274) . Останній у 
своєму творі «Путівник душі до Бога» окреслив досить струн
ку для свого часу класифікацію пізнавальних здібностей лю
дини : чуття, уява, розум, розумове споглядання та розрвнян
ня добра і зла." А в праці ( (Про повернення наук до теології "  Бо
навентура дав перелік відомих на той час наук, зарахувавши 
туди й технічні науки (рукотворні) . Але врешті всі ці науки та 
здібності повинні були підвести людину до ( (обожнення ", до 
споглядання Бога через самовіддану любов. 

У працях видатного схоласта Роджера Бекона ( 1 2 1 4- 1 292) 
було високо піднесено роль наук у просвітленні людської душі. 
Бекон, зокрема, стверджував, що "знання є сила ", що підrрунтям 
наукових знань постає досвід (хоча у теології вирішальну 
роль відіграє об' явлення) і що Бог створив світ за допомогою 
математики. Йоганн Дуне Скотт ( 1 265- 1 308) у своїх творах на 
перший план у сутності Бога виводив не розум чи ідеї, а 'во:Лю, 
оскільки вона здатна визначати себе не лише ідеально, а й 
реально . Тому теологія, за Скоттом, є наукою практи,чною 
(дає настанови для життя) , а філософія - теоретичною: , -

У часи пізньої схоластики Вільям Оккам ( 1 285- 1 349); роЗвива
ючи ідеї Й. Д. Скотта, наголошував на неможливості розу
мового осяг,нення суті Бога: головне тут - творіння, а це акт волі, 
а не розуму: Мало того, віра неоціненна саме тому, що пов'я
зана з позарозумовим. Звідси випливає теза про те, що знан
ню відкриті лише окремі речі. Міркуван
ня та обrрунтування не повинні над
мірно відцалятися від речей. Із тако
го перебігу думки логічно випливає 
принцип "бритви Оккама" :  не слід 
збільшувати сутності (під час об
rрунтування) без потреби .  

Цей принцип, урешті-решт, було 
спрямовано проти схоластики з її праг-
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неннями до нескінченних логічних побудов.  Вважається, що . . . . 
саме вш сприяв вщходов1 юд схоластичного теоретизування. 

Представники містики пізнього·Середньовіччя Мейстер Ек
харт ( 1 260- 1 327),  Йоганн Таулер ( 1 300- 1 36 1 ) , Йоганн Рейсбрук 
( 1293- 1 38 1) відомі тим, що, майстерно володіючи словом, особли-
во наголошували на значеню людської активності в питаннях 
вибору життєвого шляху та прилучення до божественної благо
даті. Вони стверджували, що, відштовхуючись від того, що да
ровано Богом, людина сама визначає себе власними вчинками, 
бо здатна роздмухати полум'я із закладеної в неї Божої іскри. 

• Завершуючи розгляд ідей схоластики та містики епохи Середньо
віччя, слід наголосити, що навряд чи виправда!-lо дивитися на останню 
як на явище історичтюго минулого. У схоластичтшх логічl-lих конст
рукціях, • по-перше, окреслено сутп1єві характеристики духовного й 
ідеального в і:Х адекватних виявленнях, а, • по-друге, світобудова впер
ше постала як взаємодія сил та енергій (а не речей чи стихій, як це було 
за часів ш1тич1юсті) . Остаюtє дало змогу перейти від античних світо
вих стихій до оперування поняттями класичноі' механіки. Містика, 

' у свою чергу, вимагала бачити в людині не лише те, що пов 'язане з ро
- зумом, а дещо глибше вкорінене в людське єство. Це певною мірою 

випереджувало екзистенціалістське тлумачення людини як "отвору 
в
' 
бутті ", отвору, крізь який буття виходить у з 'явлення. 

,. ' 

· В ідеях зрілого та пізнього Середньовіччя вже можна простежити 
зародки ідей пізніших історичних епох, але у сфері виключного 
акцентування найпершої ваги духовних пошуків ця епоха, напев-• 
но, лишається неперевершеною. 

Висновки 

16 Філософія Середньовіччя була складовим елементшл хри
стиянського світобачення, і тому вона була зосереджена 
на осмисленні духовних сутностей, тобто сутностей не
видимих, позачуттєвих і нескінченних. З одного боку від
бувалася "теологізація " філософіі: а з іншого - проходила 
"раціоналізація ", "філософізація " теології. За образним 
висловлюванням Гегеля, це був час, коли філософія була 
"інобуттяА1 " теологіі: а згодом сама теологія ставала 
"інобуттям " філософії. 
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Філософія Середньовіччя успішно засвоювала духовні склад
ники людського буття, виділяючи в них раціонально-логічні 
та чуттєво-вольові полюси. Вона досить органічно пов 'я
з увала питання життєвої активності з духовною спря
мованістю людини, з пошуками шляхів сход:ження до абсо
люту, з визначенням людської долі та проявами свободи волі 
людини. 
У межах середньовічного християнського філософування 
поступово відбувалося нагромадження знань та ідей, які 
врешті-решт сприяли виникненню сучасної цивілізаціі: науки 
та освіти. 

Резюме 

Ф При переході від античноі"епохи до Середньовіччя в європейському світо

гляді відбулися досить радикальні зміни, пов 'язані перш за все із тим, що 

тепер зус_илля людства спрямовувались на засвоєння внутрішнього, ду

ховного, того, що за своєю суттю постає принципово неСІ:zостережува

ним та безмежним. Ці зміни були зумовлені розповсюдженням в Європі 

християнства, яке ставило в центр усіх людських задумів питантtя про 

спасіння душі та духовну досконалість. 

® Найперші ідейні засади нового, християнського, світобачет-tя були роз

роблені апологетикою та патристикою, які, активно використовуючи 

досягнення попередньої" античної" філософй: створили цілісну систему 

поглядів на світ, де провідне місце належало вченню про Бога, людину, іх 
відношення та значення свідомого людського зусилля у питаннях подо

лання наслідків гріхопадітшя, здійсненого першими люд�ми. 

® Розвинена середньовічна філософія розподілилася на два провідні напря

ми - схоластику і містику; цей поділ був зумовлений як вихідним дуалі

змом середньовічного мислення, так і складнощами вирішення в ту істо

ричну епоху питання про співвідтюшення знання та віри: схоластика вва

жала, що людина повинна використовувати розум у богопізнанні, базую

чи його на логіці, а містика надавала почуттям та вірі вирішального 

значення у відношенні л1один.и до Бога. 
/': 

® Історичний розвиток схоластики та містики сприяв підготовці ідейт-ю

го rрунту для розвип1ку новоєвропейської" науки, поглибленню людського 

самоусвідомлення, цивілізаційному оновленню Європи. 
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ш Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Причини та зміст радикальних змін у європейському світогляді при пере

ході від античної· епохи до Середньовіччя. 
2. Роль християнської· патристики у формуваю-tі ідейJ-tих засад середньо

вічJ-tого світобачення. Провідні проблеми апологетики та патристики. 
З. Схоластика та містика як напрями середmовічноі' філософ й". Вихідні ідеі· 

та представники середньовічних напрямів схоластики і містики. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1. Основні причини зміни світоглядних орієнтирів при переході від антич-

тюсті до СередJ-tьовіччя. 
2. Східна та західна патристика: порівняльна характеристика. 
З. Сучасне значення провідних ідей християнської· патристики. 
4. Вплив ідей візантійськоУ патристики на культуру Киі·вськоі' Русі. 
5 . . Схоласпшка і містика як провідні напрями середньовічтюї. філософії·: 

тотожне та відмінне. 
6. ПровідJ-tі ідеі' розвинено і' схоластики та іх історичне значення. 
7. Провідні ідеі"розвиненоі

.
містики та іх роль у людська.му самоусвідомленні. 

� Завдання длЯ самостійного опрацювання і закріплення 
, матеріалу з теми 

Завдання 1. Розкрийте і поясніть основні відмінності у світогляді античності 
і європейського Середньовіччя. 

Завдання 2. Поясніть роль апологетики і патристики у формуванні середньо
вічної духовної культури. 

Завдання 3. Розкрийте основні особливості розвитку західної та східної пат-
ристики. 

Завдання 4. Охарактеризуйте ідейні здобутки Августина Блаженного. 
Завдання 5.  Зробіть порівняння вихідних ідей схоластики та містики. 
Завдання 6. Окресліть історичний зміст концепції "подвійної істини". 
Завдання 7. Розкрийте зміст і значення принципу "бритви Оккама" . 

W Додаткова література з теми 
1. Блинников Л. В. Великие философьr :  Учебньrй словарь - справочник. 2-е изд. - М "  1 997. 
2 .  Горбачёв В. Г. И стория философии . - Брянск, 2000 . 
З. История философии в кратком изложении. - М "  1 99 1 .  
4 .  История философии: Запад - Россия - Восток. В 3 т .  - М " 1 996.  
5 .  Ист ор ия филосо фии:  Учебное  п осо би е  для вузо в І А . Н .  В олко в , В . С .  Горнев 

и др .  - М "  1 99 7 .  
6.  Кондзьолка В .  В. Історія середньовічної філософії. - Л ьвів , 200 1 .  
7 .  Ко пл стон Ф .  Історія середн ьовічної філософії. - К "  1 99 7 .  
8. Петрушенко В.Л. Формування вихідних засад середньовічного філософствування 

(лекція для аспірантів та здобувачів вченого ступ еня) .  - Л ьв ів , 2000. 
9 .  Татаркевич В. Історія філософії. Т. 1 .  - Львів , 1 997 .  
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ТЕМА 5 

96 

ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ 

Корінь людського буття полягає у свободі 
волі, а останню можна реалізувати лише через 
реальне діяння. 

Данте Аліг'єрі 
Головне для людини -уславити себе зе.мни-

ми вчинками. 
Франческо Петрарка 

Людина може сягати Бога, а може стати 
нижчою від худоби. 

Леонардо да Вінчі 
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Унаслідок нагро.ttадження знань, розширення обріїв суспільного 
досвіду та кризи середllьовічного світобачеNня у XI V-X V ст. Європа 
вступає в нову історичну епоху - епоху Відрод :жею-tя. Відбувається 
суттєва світоглядl-lа переорієнпzація: набувають ціююсп1і пізнання 
природи та земні вчинки людшш, поступово формуються принципи 
класичтюі· науки. Проте за змістом це була суперечлива епоха, яка !-le 
лише підносила та оспівувала людину, а й висвітлювала драматичні 
стороl-lи ії буття. У європейській історіі" Відроджею-tя розглядають 
як епоху перехідну, що містить у собі елементи Середньові_ччя і за
родки процесів епохи Нового часу. 

(їfjііЩ:tФ� Після вивчеиня матеріалу теми Ви повиині 
� які саме зміни відбулись у християнському світо

баченні в епоху Відродження; 
� чому гуманістичний світогляд постав внутрішньо су

перечливим явищем; 
� якими були провідні змістові акценти у ренесансній 

філософії. 

� пояснити особливості ренесансної трансформації 
християнського світосприйняття; 

� виділити єдину логічну лінію у розвитку філософських 
шкіл європейського Відродження; 

� знаходити аналоги між історичними процесами Від
родження та сьогоденням. 

+ найважливіші ос?бливо�ті розвитку ф�лософії за умов 
розвитку основ шдустр�ального сусшльства; 

+ суперечливий характер європейського Відродження, 
прояви в ньому титанізму та фаустівського духу; 

+ особливості гуманізму як феномену європейської історії; 
+ світ?глядне пі�rрунтя формування вихідних прин

цишв класично� науки. 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 
5 . 1 .  Поняття ' 'Відродження" і характерні риси духовного 

життя цієї доби. 
5 .2 .  Провідні напрями ренесансного філософствування: гу

маністичний антропологізм, платонізм і натурфілософія. 
5 . 3 .  Філософські ідеї пізнього Відродження. 
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l i& І ' 
• МА КРОКО СМ ТА МІКРОКОСМ - поняття, що позначають фундаментальні орієн
тири європейського світобачет-tя доби Відрод:ження: макрокосм - великий світ, ;Іt ікро
кос.м - малий світ, або людина. Ці понятпш співвідносні: мікросвіт є концентрацією та 
виявлен11ям властивостей великого світу, а останній перебуває у спорідненості із якос
тя/vtи людини.  

• А Н ТРОПОЦЕН ТРИЗМ - логічний наслідок тлу;11ачення співвідношеюtя в епоху Відрод
.ження )накрокосму та .мікрокосму: оскільки лише людині в яскравій формі притам.ашшй 
poзyht, то якості світу не лише зосередJІСені в людині, а й через людину виходять у вияв
лення, усвідол1лення; тому людина постає центрол1 та зо серед:женням якостей світу. 

• ГЕЛІОЦЕН ТРИЗМ - висунуте М. Коперніком положення про те, що доцільніше вва
:жати не ]е;нлю, а Сонце (Гелі ос)  центро,и світу (або планетної системи) ; за часів 
Коперніка та пізніше геліоцентризл1 розглядали як аргумент проти релігій.11их твердJ1сень 
пр о особливе становище людини в світі. 

• СИМПА ТІЯ СВІ ТОВА - у поглядах та ідеях багат ьох мисл ителів Відродження -
взаємний потяг усіх речей та явищ дійсност і  на основі того, що світ пр он изаний та 
поєднаний енергією єдиної  світової душі. 

• ПА НПСИХІЗМ - позиція, яка наділяє усі явища світу душею, о скільки саме світова 
душа постає джерелом життя та активності космосу;  через це зірки, планети, htіне
рали розглядалися як одухот ворені істоти. 

5. 1 .  Поняття "Відродження" та характерні 

риси духовного життя цієї доби 

Криза середньовічного світобачення, а також хід соціокуль
турних процесів пізнього Середньовіччя призвели до якісних 
зрушень у європейській куль турі. Ці зрушення були пов' язані *зі 
зростанням значення та авторитету міст, *збільшенням їх пито
мої ваги та значення як в економіці, так і в духовному житті сус
пільства. У XIV-XV ст. міста стали центрами торгівлі, виробни
чої діяльності, освіти, науки, духовних пошуків. Вони - осеред
ки формування нового погляду на світ, на людину, її можливості. 
Яскравим свідченням того було мореплавство, де зростав інте� 
рес та вироблявся смак до далеких морських експедицій, в умо
вах яких людина все більше проявляла свою автономність і до
слідницькі можливості. Посилювалася критика ортодоксальної 
релігійної догматики, особливо в аспекті її розходження з реаль-. . . . 
ною практикою сусшльства, життям 1 д1яльшстю представниюв 
кліру. У сі ці процеси в особливо концентрованому вигляді про
явилися в Італії XIV-XV ст. , де й виникло явище Відродження. 
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Річ у тім, що Відродження несе в собі риси, які спорідню
ють його як із Середньовіччям, так і з Новим часом: 
� Відродження не відкидає вихідних положень християнського світобачення, а лише 

змінює у ньому акценти (щоправда, іноді досить радикал ьно);  
� тут розвиваються деякі явища суспільного життя,  які  повною мірою розгорнулися 

у наступн у істори ч ну епоху. 

Велика кількість дослідників історії та культури вважає 
добу Відродження перехідною епохою. 

Зовнішньою ознакою і приводом д о  н азви епохи п ослужило масо ве захоплення у 
той час а нтичною культурою та літературою, як і  на певний момент постали для куль
турного загалу як неперевершені зразки людського самов иявлення. Але при всьому 
тому діячі епохи розуміли ,  що повернутися у ми нуле неможливо . Що ж тоді відроджу
вали в зазначену епоху? Певною мірою, безперечно ,  античну культуру, але ще більше 
- погляд на світ, не обме:женuй санl(ціями влади чи Церl(ви, а орієнтований 11а виявлення 

всієї повноти життєвих проявів людини. Саме такий п огляд діячі Відроджен ня знахо
дили і цінували в антич ності . 

Які ж нові акценти з 'явилися у світобаченні Відродження? 
Філософи й мислителі Відродження почали підкреслювати ре-. . 
альну цшюсть природи 1 земного життя людини. 

Природа і земне життя людини мають 
реальну цінність 

. ....------111J1i- Світ і природа являють собою єдине, до 
того ж розумне творіння Бога 

----1 .... Найвище творіння Бога - людина 

Людина здатна осягати процес тво
ріння, паслідуючи Творця, навіть зма
гатися з Богом у творчому генії 

Вони виходили з того, що Qвіт і природа являють собою 
єдине, до того ж розумне творіння Бога, і тому було б безглуз
до відвертатися від них. Навпаки, пізнання світу дає змогу 
людині прилучитися до вищої мудрості, закладеної у творін
ня . Найвище творіння Бога - людина. Людиною завершуєть-
ся процес творшня, тому вона здатна осягти його і творити, 
наслідуючи Творця, навіть змагатися з Богом у творчому генії. 
Звідси випливає титанізм Відродження - піднесення людини 
до рівня Бога в деяких її можливостях і діях . 

Піднесення людини до рівня титанічн ого змагання з Богом мало своїм зворотним 
боком наближення Бога до людини .  Оскільки без божественної енергії існування про-
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сто нем ожливе,  то присутність Бога була п овсюдна і повсякч асна . Задум Бога прони
зував усю світобудову і давав людині можливість сприймати й оцінювати велич боже
ственної мудрості як у сп огляданні великого світу, так і у споглядан ні малого . Сама 
людина також мусила явити своїми діями силу й мудрість, від початку закладені в неї. 
Тому за будь-як их обставин людина п овинна була довести свою людську гідність . 

Подібне розуміння людини в її ставленні до св іту і до себе самої спричинило й те, 
що саме від людини тепер почався в ідлік будь-яких вимірів сущого. Виникає перспек
тивне сприйняття дійсності , а на картинах з 'являється глибина . Це свідчить про те, що 
реальн ість перестали р озуміти площинною, тобто п озбавлен ою власного з місту; на
вп аки, її  тепер р озгл ядали я к самоконцентровану. Водночас перспектива п ідля гала 
точному математичному обрахункові . Звідси випливає дуже своєрідне поєднання прин
ципово різних моментів у світосприйнятті Відродження: природа просякнута Богом . Але 
вона постає для людини як об'єкт; хоч останній має свою утаємничену глибину,  його 
можна "загнати" у формули й розрахунки. Так естетичну цілість реальності під погля
дом людини Відродження доповнено інженерним розрахунком і точним обчисленням . 

Підносячи людину, оспівуючи її, мислителі Відродження були приголомшені реал
іям и  історії, адже насправді титанічна діяльність людини несла з собою не лише пози
тивні наслідки , а й ін коли просто жахливі .  Італію роздирали нескінченні в ій ни , п ро
цвітало п олітичне інтриганство .  Діяч і Відроджен ня на практиці могл и  п ереконатися у 
тому, що зростання масштабів самовиявлення людини, піднесення її до рівня Бога тяг
нуло за собою збільшення не лише масштабів позитивного, а й негативного в ній самій .  
Тому саме в ц ю  добу розгорнулася діял ьfсІість інквізиції, і була створена широковідо
ма легенда про доктора Фауста , що заради досягнен ня особливих знань і здібностей 
також проявив титанізм, але сатанинський - ·  продав душу дияволові . На деякий час фа
устівський дух - дух бажання знати будь-що і будь-якою ціною, знати безмежне - стає 
символом є вропейсько го духу . 

5.2. Провідні напрями ренесансного 
філософствування: гуманістичний антропологізм, 

неоплатонізм, натурфілософія 

У розвитку світоглядних і філософських ідей європейсько
го Відродження простежується тенденція переходу від ідей 
раннього гуманізму (XIV ст.) до ідей натурфілософії (кінець 
XVI - початок XVII ст. ) .  Якщо ж розглядати цю тенденцію до-. . ·-· . кладюше, то можна видшити в 11 розвитку три перюди: 

- гуманістичний (антропоцентричний) період: середина XIV - середина 
ХV ст. ; 

- rmатонічний (онтологічний та пантеїстичний) період: середина XV -перша 
третина XVI ст. ;  

- натурфілософський період: друга половина ХУ.І - початок XVII ст. 
У формування гуманістичного антропоцентризму зробив свій внесок ви

датний поет і мислитель ІталіїДанте Аліг 'єрі ( 1 265- 1 32 1 ) .  Міркування Данте 
спрямовані на обrрунтування цінності і значущості життя mодини. Хоч поет і 
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визнає подвійну природу людини - тілесну і духовну -
він прагне довести, що корінь людського буття полягає 
у свободі , волі, а останню можна реалізувати лише че
рез реальне діяння . 

Даите АЛІГ'ЄРІ 

Розпочату Данте лінію на звеличення людини про
довжував інший поетичний геній Італії - Франческо 
Петрарка ( 1 304- 1 374) , син флорентійського нотаря. 
Петрарка ріШуче постає проти схоластичної, значною 
мірою на той час формалізованої освіченості .  Він гор-
довито називає себе невігласом у справах титулованих 

Франческо 
ПЕТРА РКА 

докторів і виставляє на перший план так звану "Studia 
huшanitatis" ,  тобто комплекс учень і роздумів про лю
дину. І хоча для духу першим предметом міркувань є 
Бог, головне для людини - уславити себе земними вчин
ками. Звідси і протест проти дотримання якоїсь однієї 
лінії життя, або традиції, а також захоплення античні
стю, яка, на думку Петрарки, надавала людині мож
ливість бути щирою у різних своїх виявленнях. 

Цю лінію піднесення гідності людини в її земних, при
родних вимірах продовжували й розвивали учень Пет
рарки Калюччо Салю таті ( 1 33 1 - 1406), П од ж о Браччоліні 
( 1 370- 1 459), Лоренцо Валла ( 1 406- 1457) .Джаноццо Ма

нетті ( 1 396- 1 459) у своєму творі "Про гідність і вищість людини" прослав
ляє її як вище творіння Бога. Саме через це людське тіло наділене гармонією 
і красою, але ще вище стоїть злагодженість і гармонія розуму, бо тільки зав
дяки розумові людина не лише продовжує, а й завершує процес божествен
ного творіння. Призначення людини - пізнавати й діяти. 

• що притаманно • гідність людини -
природі, те не можна вона є вище творіння 

Поджо засуджувати джа- Бога 
Браччоліні • у земному житті HOUUO • людське тіло наділе-

людина керується Манетті не гармонією і красою 
корисністю і • вище від нього стоїть 
бажанням досягти злагодженість і гармо-
насолоди нія розуму 

• високе і піднесене • за допомогою розуму 
знання повинно бути Калюччо людина завершує про-

Л оре ни о водночас і корисним Сал юта ті цес божественного тво..: 
В алла • реальне буття нале- ршня 

жить лише окремим • призначення люди-
реальним речам ни - пізнавати і діяти 
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• Отже, гумат-tізм Відроджею-tя мав яскраво виражений аІ-Lтропо
центричтшй характер. Гу.лшністичтш аІ-Lтропологія була спрямоваТ-Lа 
на: 

� обгрунтувантtя особливого, цеІ-LтральТ-Lого місця людини в ієрар-
хії світових сутностей,· 

� підпесенТ-Lя гідності людини,: 
� прирівТ-LяТ-LТ-LЯ ії у чомусь до Бога. 
З іншого боку, гумаТ-Lісти виправдовували земну природу людит-tи, 

дбали про гармоТ-Lію людських якостей і характеристик. 
Названі мотиви звучали також і у творах представників рене

сансТ-Lого платоТ-Lізму. Тільки тут воТ-Lи зТ-Lаходили більш повне і 
струтше філософське обrрунтуваття. Треба також відзначити, що 
каноТ-LізоваТ-Lому Середньовіч71ям Арістотелеві мислителі  Відро
джеТ-LТ-LЯ протиставляли ПлатоТ-Lа - у працях й інтерпретаціях нео
платот-t іків. Філософія Платона була різТ-Lобарвніша, афористич
ніша, літературно жвавіша (діалоги) й художніша. Отже, більше 

прийнятт-tий для епохи був платонізм. 

Одним із перших платоніків Відродження був кардинал 
М. Кузанський ( 1 40 1 - 1 464), син селянина з м .Куза біля Трира. 

Микола Кузанський вважав Бога є;;�:иним початком сущого, але розріз
няв Бога в його виявленнях і сутності, яка є невимовна. Виявлення цієї сут
ності можуть бути лише символічними: через протилежності абсолютного 
максимуму та абсолютного мінімуму, через ступінь причетності всіх речей 
до єдиного . Як сутність, Бог постає можливістю всього, але у згорнутому 
вигляді . Світ, відповідно, є розгорнута сутність Бога. Микола Кузанський 
розглядає природу як божественну книгу, що розкриває Бога людині . Мож
на читати цю книгу й здобувати знання лише про божественне виявлення, 
але сутність Бога можна осягнути лише через віру . Оскільки сутність Бога 
невичерпна, то й творіння світу відбувається вічно. Звідси випливає, що 
Земля не може бути центром світобудови. Але людина водночас являє со
бою фокус природи, бо в людині всі природні можливості зведені до макси
мального ступеня. Тому людська природа загалом є суверенною. Якщо б 
людина спромоглася подолати свою обмеж�ність, вона могла б стати на 
рівень з Богом. Людський розуі-1 -складається з: *відчуття, *уяви, *мірку
вань, *мислення. Розум апріорно (до досвіду) здатний творити судження, але 
ця здатність реалізується лише у взаємодії людини зі світом. За допомогою 
розсудку розум утворює поняття, а сам він здатний до охоплення тотожнос
тей за допомогою інтелектуальної інтуїції, що наближає розум до істини при
близно так, як багатокутник наближається до кола. 
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Марсіліо ФІЧІНО 

Ще більше в добу Відродження було уславлено 
ім'я Марсіліо Фічіно ( 1 433- 1 499), якого більшість до
слідників вважає справжнім зачинателем ренесанс
ного платонізму. 7 листопада 1467 року на віллі, яку 
подарував йому Козімо Медичі, Марсіліо Фічіно 
відкрив нову Флорентійську платонівську Академію 
(через 1 200 років після того, як Порфирій покинув 
Рим). Крім того, Фічіно здійснив переклад Кодексу 
праць Платона латинською мовою, додавши до нього 
ще й праці грецьких, візантійських та олександрійсь
ких неоплатоююв. 

Світ є ієрархією форм буття 
Бог як буття пронизує усю світову 
ієрархію, вбирає у себе все ( "не Бог у 
речах, а все у Богові ") 

...,..__ ___ У центрі світо�ої динаміки перебуває 
душа, вона є внутрішнім зв 'яз ком світу 

�---- Душа поспшє в єдності єдиного і мно
� ;ж:uнного 

Життя пронизує весь Всесвіт, влашто
вує його гармонію 
Все у Всесвіті відчуває взаємний потяг 
Любов - найбільша сила світу 

Оскільки сутність людини пов'язана з її душею, людина увін
чує собою всі сутності нижчого порядку, здатна керувати 
ними, але найбільш�. собою. Проявом такої сутності людини 
постає прагнення до свободи і високе її цінуЕання. 

Згідно з думками Фічіно, людина попицщійно здатна до дій, що мо
;ж:уть прирівнювати ії до Бога. Філософ вва:ж:ав, що за наявності 
мле;ж:них засобів людина булµ б спромо;ж:на створити небесне скле
піння. Цікавою є така думка�М арсіліо Фічіно: усі релігП є лише про
явом "усезагальної релігії", вони частково вира;ж:ають одну істину, 
відрізняючись мірою ії розуміння. 

У славленим учнем Фічіно був флорентійський граф Піко 
делла Мірандола ( 1 463- 1494) . Піко погоджується з Фічіно в тому, 
що людська сутність - це свобода. Як її застосує людина, за-
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лежить від вибору: або до досконалості, угору, або до руйну
вання, донизу. Новий момент полягав у тому, що, на думку 
філософа, людині досконалість не надана, але вона може її до
сягти. Тобто людина є сутністю, що перебуває у становленні; 
людина стає тим, що вона творить із себе самої. 

' 
• 

Мірандола вважав також за можливе виокремити з усіх поглядів, 
ідей, теорій єдину філософську мудрість, що значною мірою підне
се могутність людського розуму. Загалом платоніки додали до 
гуманістичних поглядів добре осмислену вписаність людини у 
світове ціле, заакцентували просякнутість усієї світобудови єди-
ним зв'язком і в цьому аспекті наблизились до позиції патzсихізму 

(все одухотворене) і навіть гілозоїзму (вся матерія - жива). 

· · ·' \ ":-.(, Нарешті, ще один напрям ренесанс-

. ·. . / J1���:1.?� ' ' фf�o��ф�:вt�a�=:�/tr��i�::::a т;�з�� 
· ·і · 'М(�: . . ���: . міння сутності природн і Всесвіту . Цей ' М!�і"- - ��� 
, :t · -��i�'-r ���;�::::�:��:i��::�:::�::�if: 

\ об 'єктом пізнання та осмислення. Oд-·f��<J,..".. "1 /. (-: ним із перших натурфілософів Відро-
ЛЕОНА РДО дження був в ідомий універсальний 

ДА ВІНЧІ митець Леонардо да Вінчі  ( 1 452- 1 5 1 9) -
архітектор, фортифікатор, меліоратор,  математик, механік, 
шженер, живописець, мислитель . 

1 04 

Оскільки математика та гео1иетрія не знають якос!J1ей, то мо
жуть бути застосовані до пізиаю-tя будь-яких речей . У пізнанні ж 
завдання полягає в осягненні необхідності ,  що їх визначає закон.- Усі 
названі моменти окреслюють суттєві риси науки, яка, на думку 
Леонардо да В інчі, повинна скеровувати практику. Серед засобів 
науки мислитель називає і розумовий експеримент; виходячи з 
нього, Леонардо да Вінчі одним із перших відкинув арістотелів
ський якісний поділ світобудови на "підмісячний" і "надмісячний" 
світи; за Леонардо, Всесвіт однорідний . Для науки ця думка була 
передумовою визнання загального характеру наукових висновків 
і принципів . 
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Світ є витворши Бога як великого Лtайстра та винахідника 

+---------<- Завдшшя людини полягає у пізншті природи 

1--____,• Остюва пізнання - досвід, а початок - відчуття, серед яких першим є зір 

+---------<- На базі досвіду розгортаютпься міркування, які можна перевірити експе-

риментами 

....._ _ ____,. Найбільшу достовірність знанню тюдає мате.матичне обчислення 

Леонардо да Вінчі у своїх творах оспівував людину. Водночас у нього 
з'являється розуміння неоднозначності людини: вона може сягати Бога, а 
може стати нижчою від худоби. Отже, ми помічаємо тут появу мотиву дра
матизму і неоднозначності в підході до людини. 

. Микола 
КОПЕР НИК 

І- . •  . " ". . ' � ·' •, .; . ". ; :-·�·� 

Еразм 
РО1ТЕРДАМСЬКИЙ 

Помітний слід і далекосяжні результати залишив 
у натурфілософії Відродження Микола Коперник 
( 1 473- 1 543) .  Його твір "Про кругообіг небесних 
сфер" започаткував революційні зміни в науковій 
картині світу. Філософія, на думку Коперника, шу
кає істину в міру досяжності її людським розумом. 
Світ ПJ?Ироди є першим об'єктом пізнання, тому слід 
займатися не схоластичними сперечаннями, а пізна
ванням світу. 

Приблизно в такому ж напрямі розвивалися дум
ки видатних учених і натурфілософів Відродження, 
таких, як Джіроламо Кардано, А ндреа Везалій, 
Міtель Сервет, А ндреа Чезальпіно. 

На -зламі XV-XVI ст. процеси, характерні для 
Відродження, поширюються майже по всій Європі :  
від Англії до Швейцарії, від Піренеїв до Угорщини 
та Польщі, якоюсь мірою зачіпаючи й Україну (Ру
тенію). Центр активності гуманістичного руху пере
сунувся на північ Європи. Тут виділяються, насам
перед, такі особистості, як Еразм Роттердамський 
( 1 469- 1 536), Томас Мор ( 1478- 1535), П'єр де ля Рамус 
( 1 5 1 8- 1 572). Еразм Роттердам ський написав багато 
творів енциклопедичного діапазону. В Ісусі Христі 
гуманіст підкреслював його людську природу і вва
жав , що треба дотримуватися не канонів чи догм 
релігії, а справжньої "філософії Христа". Тут на пер
шому плані виступає етика, розв'язання проблем 
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земного життя. Бо подвиг Христа виправдовує цінність та благо природи. 
Отже, природа - мати, а не мачуха для людини. Через споглядання природи 
людина осягає мудрість Творця, але оскільки всемогутність Бога людині не
досяжна, треба любити людину. 

У цей період також розгорталась діяльність Ні
коло Макіавеллі ( 1 469- 1 527), якого вважають, з од
ного боку, теоретиком політичного аморалізму, а з 
іншого - фундатором революційної етики. На дум
ку Макіавеллі, християнські моральні норми добрі, 
але неможливі для виконання у реальних умовах 
життя. Тому слід зрозуміти, що доля, обставини й 
умови життя є невблаганні; їм можна протиставити 
лише відважність, могутність, натиск. Як і в природі, 
у суспільстві треба діяти, випереджуючи хід подій, 
треба вміти бути недобрим. Тут головне - кінцева 

Ніколо 
МАКІАВЕЛЛІ 

мета. Якщо вона спрямована на загальне благо, то всі засоби для її здійснення 
справедливі. Виходячи із таких міркувань, Н .Макіавеллі радив правителям 
(монархам) не зупинятись у справі державного зміцнення перед використан
ням будь-яких засобів : цілком сприйнятні шпигунства, доноси, політичні 
вбивства та ін" оскільки кінцева мета таких дій все ж благородна. 

• Отже, ідеі" Відродження концентрувалися навколо проблеми спів
відношення людитт і світу, тобто 1-швколо проблеми співвідношен
ня макрокосму і мікрокосму. Але в цьому сп іввідношенні в добу 
Відродження на перший план вийшла людина в сукупності всіх іїяко
стей, в ії зеАmих вимірах. Водночас людину було' органічно вписано 
у світоустрій, і вона поставала значною мірою внутрішньою сут
ністю, ко1-щентрацією буття. Унаслідок того світогляд набував 
пантеі"стичних і панпсихічних рис. У спеціально продуманому й 
осмисленому сприйняптzі світу в добу Відродження домінували ан
тропоцентризм, пантеіЗм (щоправда, у специфічних формах пла
тонізму) , панпсихізм та гілозоіЗм. Тобто світ сприймали й розум
іли в його зосередженні на живих, активних діях людини, у його 
одухотворенні, динамізмі та внутрішній єдності. 

5.3. Філософські ідеї пізнього Відродження 

У XVI ст. у філософській думці Відродження починають від
чутно проявлятися ознаки ідейної кризи. У цей період гуманізм 
більше пов 'язаний із власними ренесансними культурними 
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основами, ніж з античністю . Посилюється тенденція роз
глядати людину як органічну частину Всесвіту, а не Всесвіт 
вимірювати людиною, як це було раніше. У міркуваннях про 
природу людини дедалі відчутніше звучить мотив трапчної 
долі ш9дини і неможливості для неї переламати хщ власного 
житпу 

Зазначені моменти яскраво виявились у творі "Зодіак життя", надру
кованому у Венеції 1 534 р. Автором його був П'єр-А нджело Мандзоллі з 
м. Стелла та біля Феррарі. Твір цей був особливо популярний у Європі часів 
Просвітництва.  В ньому, зокрема, зазначалось: "А дже немає, окрім приро
ди, могутнішої у світі причини, Бог лише владний над нею,· крім нього, у світі 
немає нічого ні вище, ні краще природи ". 

• світ є нескінчещшм, оскільки невичерпною є енер-
гія Бога 

Філософські 
• світ існує вічтю, твориться Богом з необхідністю 

ідеї П'
єра 

• необхідність пронизує усю світобудову, визначає 
природу речей 

Анджело • всюди у світі присутня душа, що його жuвотво-
Мандзоллі рить 

. Бог творить світ не для нас, а для себе 
• Найпериtил1 благом і особистим щастям у земно-

му житті є мистецтво уникати страждань 

Всюди у світі присутня душа, що животворить його як за
галом, так і в окремих виявленнях. Акцент на всемогутності 
Бога дає можливість Мандзоллі зробити висновок не лише 
про нескінченність світу, а й про можливість існування інших 
планет, заселених живими істотами, - Бог творить світ не для 
нас, а для себе. 

Позаяк людину в судженнях Мандзоллі позбавлено особливого 
панівного становища у світі ,  то й суспільне життя для філософа по
стає позбавленим внутрішньої гармонії, навпаки, -тут панують на
сильство, лицемірство, грабунки. Це справді "перевернуте життя" . 
Що ж протиставляє цьому автор "Зодіаку життя"? Насамперед, людсь
ку свободу й можливість вибору життєвого шляху. Освічена людина 
завжди протистоїть "черні" , цінує гідність і свободу, яку слід спряму
вати на загальне благо і вміння досягти особистого щастя у земному 
житті .  А тут найпершим благом є мистецтво уникати страждань. Ви
хідним у цьому мистецтві є принцип: чого не бажаєш собі, не роби іншо
му. Досягається ж земне благо через гармонізацію душі й тіла . 
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Драматичні мотиви в оцінці становища та сутності люди
ни ще більше посилені у творах французького гуманіста Міше
ля М онтеня ( 1 53 1 -592). У центрі уваги його "Досвідів "  перебу
ває звичайна людина. 

Оскільки остаточних і надійних знань немає і не може бути, прояви 
людей нескінченно різноманітні : від величі до мізерності , від само
зречення до високопарної пихатості . Але слід розуміти, що людина, 
як і все на світі, підпорядкована природним законам. Тому життя є 
ніщо інше, як мистецтво гідно підготуватися до смерті . Тобто треба 
жити різноманітно і дати проявитися усім своїм силам і здібностям, 
щоб повною мірою виконати своє життєве призначення. "Краще 
наше творіння - життя у згоді з розумом" . Іноді Монтень вважає 
селян взірцями людського життя - життя у злагоді з природою, але 
частіше прославляє індивідуалізм і самозаглиблення.  

Бог проявляє себе як необхідність, що панує у природі,· 
може існувати багато світів. Кожна людина є представ
ником людського роду 
Всі релігії мають принципову єдність і базуються на зви
чаях 
Звичаz· необхідні для регулювання і закріплею-tя соціальних 
зв 'язків 
Кожна людина є представником людського роду 
Шлях до пізнаю-tя лежить через самоаналіз-· 
У самоаналізі й пізнанні ми повинні покладатися на ро
зум і піддавати все сумніву 
Інтуі'ція не дає надій1-1их знань і не може зробити людину 
кращою 

Загальні тенденції розвитку духовного життя епохи позна
чилися на тому, що в пізньому Відродженні запанувала натур
філософія. Серед представників цього напряму треба в ід
значити насамперед Бернардіно Телезіо ( 1 509- 1 598) .  Основ
ний твір філософа має характерну назву: "Про природу згідно 
з ії власними початками " ( 1 565 р. ) . Вихідна ідея Телезіо поля
гає у тому, що пізнання людини має бути спрямоване на 
тілесні сутності, бо у світі немає сил або сутностей, не  пов'я
заних із тілесністю. Тому в пізнанні слід йти за відчуттям і при
родою. В ідповідно, людина повинна спиратися на розум і 
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. . . . . 
вщчуття тод1, коли вони досягають очевидносп в шзнанш. 
Звідси випливає такий висновок : пізнання Бога лежить за ме
жами природного розуму людини. 

Безперечно , "зіркою першої величини" 
натурфілософії пізнього Відродження є 
Джордано Бруно ( 1 548- 1 600). Вихідна кате
горія міркувань Бруно - Єдине, котре тотож
не Буттю як збігу сутності та існування. 
•:• Єдине є незмінним і всеохоплюючим, єдністю мак
симуму та мінімуму, збігом усіх протилежностей. 
•:• Матерією Всесвіту є світло, яке є єдністю мож
ливості та дійсності , суцільною актуальністю. 
•:• У згорнутому вигляді матерія постає як пітьма. 

Д :жордано •:• Розгорнута матерія втілюється у мінімумі - атомі, 
БРУНО що має потенції максимуму. 

•:• Активність матерії спричиняється світовою душею - загальною фор
мою, яка містить у собі розум і загальну причину. 
•:• Світова душа все пронизує й одухотворює, стаючи початком життя; ос
таннє знаходить свій прояв у формах рослин, тварин, розумних істот. 
•:• Умовою існування Всесвіту є нескінченна порожнеча (тотожна хаосу), 
тому Всесвіт не має центру й однорідний за складом і будовою. А оскільки 
душа, рух, відчуття притаманні всьому Всесвітові, то зірки в Космосі мо
жуть бути сонцями з планетами, на яких можуть жити розумні істоти. 

· Бруно також вважав, що і Сонце, і планети не є вічними. 
Бог, на думку Бруно, тотожний природі і являє себе як су
купність законів Всесвіту. У Бруно вибудовується така низка 
ототожнень: природа дорівнює ==> буттю, буття ==> сутності, 
сутність ==> Богові, Бог ==> внутрішній основі речей . 

Пізнання розпочинається з відчуття, 
що дають нам речі та образи 

Образи попередньо впорядковує уява, 
а розсудок виводить із них загшzьне 

�---- Інтелект, подальша сходинка, перево
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Розу,� знаменує охоплення вихідної" 
єдпості буття, тобто споглядання 
Бога (іюпелеюпуальна інтуіція) 
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І • Учення Бруно частково приєднується до міркувань представників 
зрілої і пізньої схоластики, а частково стає попередником пізніших 
опрацювань (І .Кант) . 

У людині Бруно висував на перший план душу, але душа не відділена 
від тіла, а користується ним. Про це свідчать, зокрема, гнучкість і доско
налість людської руки - органу органів людського тіла . Шлях до людської 
могутності відкриває так звана "практична магія" - наслідування творін
ня. "Практична магія" потрібна людині в земному житті, де людина утверд
жується за допомогою дії у праці . Щодо потойбічного життя, якщо таке існує, 
то воно не схоже на земне життя, а наше життя - єдине й неповторне. Тому 
його треба цінувати, долати мужньо всі негаразди і прикрощі заради схо
дження до вищого розуміння світу. Бруно прославляє також людське спів
життя, підпорядковане законові загальної корисності .  А релігія радше по
трібна для управління варварськими народами . 

• Як бачимо, філософські погляди Бруно були своєрідним згущенням 
філософських ідей Відродження. У Бруно концепція світу постає до
сить продуманою і стрункою. Світобудова - цілісна, жива, динаміч
на. Людина органічно вписана у природу, яка поки що різнобарвна, 
сповнена несподіваних таємниць. 

Відродження на той час уже перекидало місток до Нового 
часу й передавало новій епос� �сторичну й інтелектуальну 
естафету. Як це відбувалося, можна побачити на прикладі ідей 
Галілео Галілея ( 1 564- 1 642), який висловився так: "Я радше праг
ну знайти одну істину, хоча б і в незначних речах, ніж довго 
сперечатися про найбільші питання, не досягаючи ніякої істини" . 
Відповідно до такого розуміння мети пізнання, суттєво 
змінюється не  лише зміст свпосприйняття, а й навіть літера
турний стиль Г. Галілея : він стає лаконічним, чітким, макси
мально наближеним до сучасного наукового стилю. 

Природа для Галілея уже не наповнена таємничими силами і навіть не 
одухотворена матерія, а сукупність законів, які можна пізнавати за допомо
гою експериментів і математики: "Природа невблаганна і незмінна, й зовсім 
не дбає про те, стануть чи не стануть її приховані основи та спосіб дії 
досяжними для розуміння людей, оскільки вона ніколи не переходить межі 
тшкладених тю неї законів ". У цьому міркуванні Галілея яскраво виявляєть
ся один із непохитних постулатів подальшої європейської класичної науки: 
об'єкт байдужий щодо пізнання або непізнання його з боку людини і зовсім 
не змінюється у процесі пізнання. Особливо часто й рішуче наполягає Галі-
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лей на тому, що саме математичне пізнання найбільш надійне й перспектив
не для пошуків істини: "Літерами такоі· юtиги (книги природи) поспшют.ь 
трикутники, кола, кулі, конуси, піраміди та інші математичні фігури ". 

Виходячи з таких тверджень, Галілей уперше чітко висловився стосов
но так званих "первию1их " і "вториттих " якостей речей: "Не думаю, що 
для збудження у нас відчуттів сАшку, запаху і звуку від зовнішніх тіл ви
магається що-небудь, крім розміру, числа та повільних або швидких рухів; 
вважаю, що якби вуха, язики та носи раптом зникли, то форма, число та 
рух залии1ились би, але не запахи, смаки та звуки. Я глибоко певен, що без 
живого єства останні являють собою не більше, ніж імена, подібно до 
того, як лоскотання та сверблячка не більше, ніж імена, якщо немає пахв 
та шкіри навкруг носів" . 

• Отже, за Галілеєм, первинні якості пов'язані з геометрично-матема
тичними вимірами речей, а вторинні - з особливостями будови людини. Зви
чайно, що при такому розумінні людина - уже не мікрокосм, природа - не 
одухотворена сутність . Проте це відкривало нові перспективи для точної 
науки, яка й виходила з урахування первинних якостей. Шлях, на який став 
Галілей, вів до класичної механіки зокрема й до класичної науки загалом. 

Висновки 
JlJJ Перегляд провідних філософських ідей доби Відродження 
дає можливість виразно побачити перехідний характер 
епохи, яка була суперечливою, неоднозначною: новації тут 
переплітались із середньовічною містикою, оптимізм і підне
сення людш-tи - з трагізмом і визнанням несумісності пев
них людських якостей. 

Загалом філософська думка Відродження еволюціонувала 
від етичного гуманістичного антропологізму - через пла
тот-tістські синтези й одухотворення космосу - до натур
філософй: яка дедалі більше ставала аскетичною, су1юрою, 
максимально наближеною до класичної науки та досить 
віддаленою від живоїрізновимірноїлюдини. 

Характерними парадигмами філософського мислення 
Відродження були антропоцентризм, пантеУзм, панпсихізм, 
гілозоїзм, залучення геометрично-математичного апарату 
до розв 'язання натурфілософських проблем. 

Водночас слід підкреслити, що доба Відродження має своє 
привабливе і світле обличчя,- її образ не мо:жна звести лише 
до містка між певними епохами,- во.н.а JUaє свою принад
ливість, свою неповторність. 
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Резюме 

Ф Епоха Відродження, зберігаючи вихідні положення християнського 
світобачення, під впливом розвитку наук, збагачею-ія людських знань та 
життєвих обрй'в, зробила в цьому світобаченні такі нові наголоси, які 
відповідали бажанню того часу повернути людині (відродити) всю 
можливу повноту ії життєвих проявів,- при тому взірцем такої' повно
ти поставала античність. 

<V Епоха Відродження набула виразно суперечливих рис, оскільки поєдну

вала в собі елементи попередньої' історичноі· доби та зародки новоі'; на
даючи людині провідне місце в творчому розвитху процесів природи, ця 

епоха підтюсила на небувалу висоту як її позитивні, так і негативні про
яви, тому постала водтючас в окресленнях гумат-tістичного титанізму 
та фаустівського духу. 

@ Філософія Відродження історично розвивалася від гуманізму - через ре
несансний неоплатонізм - до натурфілософй"; філософія пізнього Відрод
ження дещо відійшла від гуманістичтюго оптиміз.му; в неТ почали прояв

лятися настрої· скепсису, невіри у позитивні творчі можливості люди
ни; у той же час ренесансна натурфілософія впритул наблизилася до 
провідтшх принципів експериментальтюі" науки. 

[[) Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Епоха Відродження в історй" Європи: загальна характеристика духов-

тюго житптя. 

2. Провідні ідеі· та основні представники ренесансного гуманізму. 
З. Особливості ренесанстюго неоплатоніз.му та натурфілософіі: 
4. Філософські ідеі· пізнього Відродження. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1. Суперечливий характер соціальтю-культурних та духовних процесів євро-

пейського Відродження. 
2. Вихідні ідеі· філософй гуманізму та і:Х світоглядне значення. 

З. Вплив ідей італійського гуманізму на духовні процеси в Украіні. 
4. Ренесансні неоплатонізм та натурфілософія про світобудову. 

5. Ренесансний скептицизм. 
б. Роль ренесансної" філософй у формуванні європейської· науки. 

7. Проблеми оцінки іспюричноі· ролі епохи Відродження у розвитку євро

пейсько і '  культури. 
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� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдания 1. Окресліть основні зміни змістових акцентів у християнському 
світобаченні в епоху європейського Відродження. 

Завдання 2. Розкрийте ідейний rрунт явищ "титанізму" та "фаустівського 
духу" в європейському Відродженні . 

Завдання З. Окресліть провідні ідеї ренесансного гуманізму. 
Завдання 4. Розкрийте, у чому полягають особливості ренесансного плато

юзму. 
Завдания 5. Розкрийте і поясніть історичні здобутки ренесансної натурфі

лософії. 

m Додаткова література з теми 
І .  Антология мирово й  философи и. Т .2 .  - М" 1 970. 
2. Горфу11кел ь А . Х. Гуманизм и н атурфилософия . - М "  1 977 .  
З. Горфу11кель А . Х. Философия зпохи Возрождения. - М "  І 980.  
4. Гутен берг В. Н. Титань1 Возрождения . - М "  1 99 1 .  
5. Кравців Б. Ренесанс і гуманізм н а  Україні //Європейське Відродження т а  україн 

ська література XVI-XVI I ст. - К" 1 993 .  
б. Со коло& В. В. Европейская философия XV - XVII  веков.  - М. ,  І 984 .  
7. Таранов П. С. Золотая философия . - М . , 1 999. 
8. Татар кевич В. Історія філософії. Т.2. - Л ьвів, 1 999.  
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ТЕМА 6 

] 1 4  

ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ 

Знання - це сила. 
Френсіс Бекон 

Кожний народ тим більше є громадянсь
ким і освіченим, чим краще в ньому філософспz
вують. 

Рене Декарт 
Філософія є донькою мислення. 

Томас Гоббс 
Ідеі· і поняття не є природженими, вот-н� 

пzак же мало народжуються разом з нами, 
як мистецтва і науки. 

Джон Локк 
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Філософія Нового часу являє собою пршщипово новий рівеІLь у роз
витку європейсько!· філософzl': во11а розвивається у діалозі з екс11ери
,не1тzаль1t0ю 11аукою, що виншшє сал,1е в цей час. У зв 'язку з ци.м філо
софія досягає иового рівІLя деталізації влас1101· пробле.матикu, стає 
більш диферетщійоватюю і розгалу:жетюю, а тому - більUі системати
зова1-1ішою. Вшtикають 1-шціо11альні філософії: формуються ІLові 1ш-
11ря.ми філософського з11а1lня, такі, ЯІ( гтюсеологія, атпропологія, л-�вто-
дологія, історія філософії. 

� Після вивчення матеріШІу теми Ви повинні 

п : · � · -
� � м · � 

�-

� 

� 

� 

w 

w 

w 

• 

• 

• 

в чому проявлялася справжня новизна нової історич
ної епохи; 
якими були основні змістові наголоси у новоєвро
пейському світогляді; 
як провідні напрями н<?воєвропейської філософії роз
вивали та виражали ЦІ наголоси. 

визначати зміст основних філософських позицій, що 
сформувались у епоху Нового часу; 
бачити та пояснювати внутрішній зв'язок між основ
ними напрямами новоєвропейської філософії; 
виділяти та п<?я.?нювати принципові новації у філософ
ських щеях щє1 епохи. 

найважливіші ос?бливо�ті розвитку ф�лософії за умов 
розвитку основ шдустр1ального сусшльства;  
зміст і спрямованість провідних проблем новоєвро
пейської філософії; 
особливості тлумачення людини й суспільства у філо
софії Нового часу . 

О План (логіка) викладу і засвоєння .лtатеріШІу: 
6 . 1 .  Панорама соціокультурних та духовних процесів у 

Європі Нового часу та особлив - сті розвитку філософії. 
6.2 . Методологічні пошуки Ф. Бекона та Р. Декарта. 
6 .3 . Теорія пізнання Т .Го са т · Дж. Локка. Скептицизм П .  

Бейля та  Д. Юма, сенсуалістсью максими Дж. Берклі .  
6 .4. Б.  Спіноза та Г .Лейбніц - тотожність і відмінність їх 

вчень про субстанцію. 
6.) . Б.Паскаль і філософія Просвітництва про місце і роль 

ЛЮДИНИ у СВІТІ . 
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КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 

• ДЕЇЗМ - розповсюджетт в Новий час пози ція, згідт-10 з якою Бог створив світ, ттдав 

йо,ну власних законів і далі в:же 11е (jmручасться у його фу11кціо1-1уват111я; творчі  ідеї Бога 
в бутті світу набувають характеру 11еобхід11о с111і, пізнш11-1я якої стає завдат-1ю1 .'І1о ди11и. 

• ЗД[)РОВИЙ ГЛУЗД - 11ш1ів11иіі в Європі тиn .11ислею1я за улюв у111вердже1111я і11дu(Jідуа

лізму та бур:жуаз11их сус11і.•1ь 1-1их стосу11ків; він rру11тувався 11а "тр ьох китах ": а )  1ю 

виключ11ій довірі фаю11ш1 ( ""раще оди1-1 раз побачити, ніж сто разів почути ") ; б) на чіmІ\ій, 

ясній та зрозу,11ілій логіці; в) 1-1а І\)'ЛЬmивуванні актив11ості (за будь-яІ\их обставин краще 
діяти, а11і.ж 11ічого не робити) . 

• ОБ 'ЄКТ І С УБ 'ЄК Т - nро(Jідні категорії світоосл1исле111-1я епохи Нового часу: об 'єктол·t 

позначали частину {фраг.ме11т) природи, на яку с11рял1овуваж1сь активність людини. суб 'єк

том - люди11у як вихідний пункт nроявів активності розумового та .натеріального планів. 

• ЗА КОН - форма ІІJJОЯ(JУ необхідності у природі, о б 'єю11ив11ий, сталий, повторюва11ий 

тип зв 'яз1':у ;Ніж· про цесшrи та явищами дійсності або всередині них; в поnередні епохи 
зако11 розглядався п ерева:ж110 як юр идичний ЗШ(ОІІ а бо влад11а норма. 

• С УБС ТА НЦІЯ - од11е із цетпральтшх по11ять новоєвропейського світоослшслення, що 

позна чало таку ос11ову світу, ЯІ\а ох оплю (Jала та пронизувала собою всі фор,11и та яви

ща дійсності, була са.мовлад11ою та не потребувала для свого буття ніяких інших дже

р ел а б о  причин.  

• РЕЛІГІЯ І М ОРАЛЬ НІСТЬ - унаслідок розповсюдження у духовн о,11у житті Європи 

Нового часу деїзл·tу та ідей Просвіт11ицтва з 'явилась тенденція пов 'язувати релігію лише 
із мора.Чьністю, звільняючи від її впливу всі інші сфери :життя та діяльності. Ти,н салшм 

запер е чувався теїз.11 - п о зиція розуміння Бога ик єдиного Твор ця, упоряд11ика світу та 
д:жерела усякого буття. 

6.1 .  Панорама соціокультурних та духовних 
процесів у Європі Нового часу та особливості 

розвитку філософії 

Вступаючи в Європу Нового часу ми можемо сприймати її 
як добре знайому і майже сучасну нам, бо й справді у цю епоху 
сформувались деякі такі засади та елементи європейського . . . . . 
ЦИВШІЗОваного життя, ЯКІ ДІЮТЬ 1 ДО СЬОГОДНІ, а деяю з них за-
лишились майже без змін. Йдеться перш за все про формуван
ня основ індустріального суспільства. 

За часом ця епоха охоплює період із XVII ст. до кінця ХІХ ст. ;  
після цього починається період так званої "новітньої історіі" ' ,  
що триває і по наш час. П роте філософія цього періоду завер
шується першою третиною ХІХ ст. , що є прикладом випере-. " . . 
джаючого розвитку духовних процесш поршняно ІЗ поштич-
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ними та соціально-економічними. А це, у свою чергу, свідчить 
про т,ворчий характер людського мислення. 

• За соціальним зл1істо;н це був період формуватт і утверджею-tя 
в Європі буржуаших суспільтшх відносин. Зараз термі11 "бур:жуазний " 
lie дуже вживат-шй, проте у дат-tо1ну випадку йдеться про фіксацію 
того факту, що у самих засадах суспільтюго життя відбулися сут
тєві зміни: цетпр :життя - виробничої: культурної: соціальтю-полі
тичтюі.' діяльності змістився у міста, де почали бурхливо розвивати
ся різноманітні форми промислово і· діяльності (слово "буржуа " в пе
рекладі з французько і· означає ".мешканець міста ") . Bpeiumi це при
вело до появи машштого виробництва, яке революціонізувало всю 
людську діяльність взагалі. 

Паралельно зі змінами у діяльlІості відбувались і зміни у суспіль
тшх стосунках: *розриваються колишні зв 'язки особистої· залежності 
людини від людини, *зникає "велuтш сім 'я ", а натомість *з 'являється 
вільний, автономтшй іllдивід (що є засадою явища під назвою "бур
жуазний індивідуаліз;�-с ") . Все це спричиняє шалене прискорею-tя 

телтів :нсиття, зростаюtя лшсштабів соціальної динал1іки. 

В цей час вже завершується епоха географічних відкриттів (Ф. Бекон ка
зав: "Принаймні в нашу епоху земна куля якимсь дивним чином стала відкри
тою і доступною для вивчення"), але породжений нею тип активної самодіяль
ної особистості не лише не зникає, а знаходить все нові сфери застосування своєї 
активності. Тому це ще й с> епоха буржуазних революцій, які брали на себе місію 
докорінної зміни всіх сторін життя, це також с> епоха формування національ
них держав, значна частина яких існує і по сьогодні, це с> епоха наполеонівсь
ких походів, що сприяли швидкому руйнуванню в Європі застарілих соці
альних відношень. І все це, врешті, потягнуло за собою значні зрушення у 
духовному :нсит.ті взагалі, та у світоглядних орієнтирах людини, зокрема .  

Розвиток мореплавства, виробництва, зростання міст та  соціальної дина
міки привели до швидкого розвитку тюукового шання: наука в цю епоху стає 
провідним чинником життя та життєвих зрушень. З' являється перша заверше
на та експериментально підтверджена наукова теорія - механіка І. Ньютона. 
Вплив її на всі аспекти життя був колосальний, адже це вперше людина спро
дукувала такий інтелектуальний витвір, який дозволяв отримувати точні та 
незаперечні практичні результати. Ідеї та принципи механіки настільки по
ширились, що врешті виник так званий "механістичний" світогляд. 

Відбулись суттєві зрушення і в інших сферах духовного життя: 
� з 'являється лшстецтво в його сучасному розумінні, тобто мистец

тво світське, автономІLе у своєму розвитку; 
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� 1-шроджуються роман як ліп1ературний жанр, опера, сучасний 
театр, архітектура масових забудов, промислова архіпzектура; 

� вииикають націопальні А кадеміУ наук, з 'являюпzься перші газети та 
часописи, у то.ну числі - і наукові, з 'являється .міський транспорт. 

Все це приводить до того, що один окремо взятий індивід 
постає остювни.л1 суб 'єктом :життєдіяльності, тобто він може 
сам, на свій розсуд організувати власне життя. Тому показо
вою для епохи стає фігура Робінзона - відомого персонажа 
літературного твору Д.Дефо, бо ця людина на ділі продемон
струвала, як це можна зробити, опинившись у ситуації повної 
відсутності соціальних умов людської життєдіяльності . 

На  що ж спирається тепер індивід у своїй здатності на
одинці вибудовувати власне життя? Перш з.а все, на свою діяль
ну активність; гаслом епохи стає теза "За будь-яких обставин 
завжди краще діяти, аніж нічого не робити" . По-друге, індивід 
спирається тепер на мислення "здорового глузду ", яке включає 
у свій зміст два непорушні моменти: опору на факти ("Краще 
одного разу побачити, ніж сто разів почути") та ясну, чітку і зро
зумілу логіку; ми побачимо далі, що філософи даної епохи зро
били багато для обrрунтування мислення "здорового глузду" .  

Нарешті, все це знайшло своє виявлення у новому світогляді: 

+ світ тепер розглядається людиною як об 'єюп, на який спрямовується 
людська активність, а сама людина - як суб 'єюп, тобто вихідний авто-
1-юм1шй пункт такоz· активності,· 

+ світ постає в якості надскладного .м.ехапізJну, типовим взірцем якого 
був .механіЧlіий годинник; 

+ людина повинна пізнати цей механізм та опанувати його (гасло "Знання 
є сила " стає показови.м у цьо,ну плані) ,· 

+ природа тепер поділяється на живу та неживу, але і та, і інша є лише 
ос1ювою для росту людськоі· могутності; 

+ нареиапі, вважається, що людина, спираючись на свій розу;w, повинна 
перетворити середовище своєl' життєдіяльності, зробивши його опти
мальни.м. 

У духовний світ людини XVII-XVIII  ст. проникають ідеї 
прогресу, енергійного прагнення до майбутнього . Діяльність 
людей починають розглядати не як кругообіг подій,  де немає 
ні початку, ні кінця, а як розвиток від примітивних до доскона-
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ліших форм існування суспільства. Ці питання досліджували 
італійський філософ Д. Віко ( 1 668� 1 744) , французький учений 
Ж. Тюрго ( 1 727- 1 78 1 ) ,  німецький філософ ЙГ. Гердер ( 1 744- 1 803) . 

Зміна ідей про суспільний розвиток у думках цих учених ішла 
від погляду на історію як кругообіг трьох епох - божественної, 
героїчної, людської ( Д. Віко) - до тлумачення її як нескінчен
ного прогресу буржуазного суспільства (Ж.А .Кондорсе) . Мож
на сюди також додати таю епохалью вщкриття у наущ, як ви
нахщ компаса, пороху, книгодрукування, парового двигуна та ш. 
Свобода людини, її більша цінність порівняно з природою і соці
альними інститутами - це те гасло, з яким людина Нового часу 
йде в майбутнє. Знаряддям досягнення свободи є знання. 

Відбуваються відчутні зміни і у розвитку філософії: 
•:• філософія починає розвиватися у діалозі із різними науками, які актив

но формуються та розвиваються в цю епоху. У зв 'язку з цим чільне .місце 
у філософських пошуках посідає розроблення правильного методу осяг
нення істини; 

•:• філософія Нового часу заз!lає суттєвих внутрішніх диференціацій (роз
поділів) : виникають національні та регіональні філософ й: які тепер пи
шуться не єдиною церковною мовою, а національними мовами; форму
ються деякі нові філософські дисципліни, такі як гносеологія, антропо
логія, історія філософ й: методологія та ін. ; 

•:• розгалуження філософського знання логічно вимагає нового рівня його 
систе.мапmзацй" - утпворюються так звані "філософські системи ", до
сить типові для дат-юї епохи. 

• Отже, нарис тих змін, яких зазнало життя в Європі в 
епоху Нового часу, засвідчує, що це справді була епоха 
новацій, якісних змін та зрушень в усіх сферах життя; 
цікаво зазначити й те, що новою себе відчувала та виз
начала сама ця епоха, тобто це вона сама назвала себе 
Новим часом. 

6.2. Методологічні пошуки Ф.Бекона та Р.Декарта 

Першим філософом Нового часу був англійський дипломат 
і політичний діяч Ф. Бекон ( 1 56 1 - 1 626) . У своїх творах ,із симпто
матичними назвами "Новий Органон" та "Нова А тлантида" 
він проникливо передбачав надзвичайно важливу роль науки в 
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подальшому розвитку суспільства. У зв'язку з цим основним за
вданням філософії Ф.Бекон вважав розроблення такого методу 
пізнанн�, який підніс би ефективність науки на новий рівень.І 

Ф.Бекон розрізняв "плодоносне" та "світлоносне" знання. 
Плодоносне - це таке знання, яке приносить користь, а світло
носне - це те, що збільшує можливості пізнання. До цього часу, 
на думку Ф.Бекона, знання були переважно просвітляючими 
людину, але вони також повинні і працювати на людину. Про-
те шлях до Істини - процес суперечливий. 

Ф. Бекон зауважує, що формуванню істинного знання за
важають так звані " ідоли" . Вони нагромаджені в історії 
пізнання, і їх треба усунути, давши шлях новому знанню . 
Перші два "ідоли" пов'язані з самою людиною, два останні -. . . ІЗ соц�альною ДІЯЛЬНІСТЮ людини. 

"ідоли роду" - це загШІьні помилки, яких людина допускається в пізна
вШІь1юму процесі. Вот-ш зумовлені об.л�еженістю і недосконШІістю людсь
ких органів відчуття 

"ідоли печери" - це помилки, які ми робилю виходячи з нашого рівня осві
ти, виховання, оточення 

"ідоли ринку" - це омани, пов 'язані з людським спілкуванням, неправиль
нw.1 використаютл1 люви, некритичним ставленням до інформації (на
приклад, неправильно називаються речі, явища) 

"ідоли театру" -- це орієнтація lla авторшпети, хибні вчення, які своєю 
зовнішньою досконалістю вводять llac в оману. Цей вид оман, на думку 
Ф. Бекона, - це найзгубніший для людей шлях тому, що він блокує їхню 
ініціативу, самостійність, змушує кршпичFю ставитись до будь-яких 
суд:JІсень, вірити хибнuлt теоріям, а то й xи�wepa;w, освячеNИ."vt традиція.:wи 
(звучить дуже сучасно!) 

Ф .Бекон, аналізуючи і критикуючи стан речей у пізнанні, 
пропонує свій новий метод _продукува�щя знань. Використо
вуючи алегорію, він стверджує, що методом досягнення істи
ни є спосіб дії бджоли, яка, на відміну від мурашки, що тільки 
збирає (а в науці - це збирання фактів) , та павука, що тягне з 
себе павутину (а в науці - це виведення однієї теорії з іншої) ,  
сідає лише на певні квіти і бере з них найцінніше. 
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Так само треба діяти і в науці : 
>- не зупинятись на самих лише фактах,· їх треба узагальню

вати; 
>- не зосеред:жуватись тільки на одному виді діяльності; 
>- не користуватися тільки тим, що наявне. 

' 
• 

Ф. Бекон критикує тих, хпю з абсолютною довірою ставиться 
до зншmя, хто йде за авторитетами, хто віддає перевагу одному 
з видів науково У діяльності - емпіричтюму (збір фактів) чи раціо-

нальному (продукувття теоріі' з теорії) . 

Ф. Бекон обстоював дослідний шлях пізнання у науці, зак
ликав до спирання на факти, на експеримент. Він був одним 
із заснов-ників індуктивного методу пізнання .  

•Це такий шлях наукового пошуку, коли від спостереження одинич

них явищ відбувається перехід до формулювання загальних ідей і за

коuів, коли від суджень про окремі факти переходять до загальних 

суджеm про них. Така позиція називається емпіризм. 

Виступаючи прибічником емпіричного шляху пізт-шння, який передбачає 
живе споглядання, аналіз результатів експерименту, Ф.Бекон підкреслював, що 
"розум людини повинен органічно поєднувати емпіричні та раціональні підхо
ди в поясненні світу, вони повинні бути з'єднані і пов' язані один з одним" і спрямо
вані на відкриття внутрішніх причин, сутності, законів світу. Отже, методо
логічні пошуки привели Ф.Бекона до індуктивного шляху в пізнанні істини. 

Вихідна основа 
п ізнання 

Метод пізнання 
Вихідне гасло 

Ф. Бекона eAtnЇ 7UЗМ 

Факти 

Jj. 
Індукція 

"Знання є сила " 

Р. Декарта 
а 1 о нал1зм 

Діяльність 
розуму 

Jj. 
Дедукція 
''Мислю, 

отже існую 

Ця ж проблема хвилює і Р.Декарта ( 1 596- 1 650), який у пи
танні про метод науки займав іншу, в чомусь - прямо проти
лежну позицію. Раціоналісти, до яких належав Р.Декарт, вва-
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жали, що емпіричний досвід має мінливий, нестійкий характер. 
За допомогою відчуттів людина сприймає світ залежно від об
ставин, і тому надії слід покладати на розум./ Р .Декарт ствер
джував, що "пізнання речей залежить від інтелекту, а не навпаки". 

Він сформулював чотири правила методу, що сприяють 
правильній роботі інтелекту . 
./ Правило перше - наголошує, що за істину можна приймати тільки те, 

що ясне, виразне, самоочевидне . 
./ Правило друге - вимагає ділити складне питання на складові елементи, 

доходити до найпростіших положень, що їх можна вже сприймати ясно й 
незаперечно. Цей шлях повинен привести до двох висновків : • перший 
унаслідок розкладання (аналізу) складного явища н а  складові отриму
ють об'єкти пізнання, доступні емпіричному сприйняттю; •  другий - до
слідник має дійти до аксіом, з яких починається логічне пізнання . 

./ Правило третє - скеровує на шлях пошуку складного через просте, коли 
"з найпростіших і найдоступніших речей повинні виводитися" . сокро
венні істини" . 

./ Правило четверте - передбачає повний перелік усіх можливих варіантів, 
фактів для аналізу й отримання повних знань про предмет; тобто це зна
чить, що до предметів пізнання треба підходити всебічно . 

Декарт був переконаний у тому, що розуми усіх людей за своєю приро
дою є однаковими, а тому існує перспектива створення єдиного для всіх 
людей виправданого методу достовірного пізнання. Прийнявши цей метод, 
будь-яка людина зможе ним скористатися і отримати н_адійні результати. 
Але, якщо пізнання залежить від дій розуму, останній повинен містити в собі 
початков1 щеї. 

• вроджених � ідеі' Бога, буття, числа, проти
лежності, тілесності і структурності тіл, 
свободи волі, свідомості, існування самих по
нять 

� сюди входять аксіоми логічного судження: 

•:• "не можна одночасно бути і не бути " 
•:• "з нічого не буває нічого " 
•:• "ціле більше від своє і' частини " 
•:• "будь-яка пр0111яжніСJnь є подільною " 
•:• "лінія складається з точок " 
•:• "у будь-яко і· речі є причшш " 
•:• "сумнів є актом мислення " 

тих, що виникають з чуттєвого досвіду 
• тих, що формуЄ сама людина 
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Але ці ідеї людина знаходить в інтелекті не відразу і не просто: спочатку 
вона майже стихійно набуває певних знань у потоці життя, і може такими 
знаннями задовольнятися все життя. Проте критичний підхід до знань скорі
ше засвідчує те, що абсолютна більшість стихійно набутих знань є ненадій
ними (тут Р.Декарт у чомусь нагадує Сократа). Наукові знання повинні бути 
надійними, а тому вони не можуть виникнути стихійно. Отже, за Р.Декар
том, необхідно перейти від стихійного здобування знань до їх свідомого 
продукування. Французький філософ був впевнений у тому, що людина, яка 
наполегливо шукає надійних знань, неодмінно стане науковцем. А свідоме 
пізнання потребує виправданого методу, який можна знайти знову-таки лише 
в самому людському розумі (бо від нього залежить пізнання). Причому цей 
метод, за Р.Декартом, повинен спиратися на дедукцію - виведення частко
вих ідей із вихідних ідей розуму, але для цього треба мати певні незаперечні 
вихідні ідеї. Їх Декарт зміг вивести шляхом застосування так званого мето
дичного сумніву, тобто сумніву, спрямованого не на заперечення пізнання, 
а на його покращення. 

За Р .Декартом,  ми можемо крок за кроком заперечувати 
все, що ми знаємо, хоча б тому, що стихійно набуті знання із 
неминучістю є непевними та неповними; здавалося б, під кри-. . 
тичним поглядом все стає хитким, проте, врешп, сам сумнш 
приводить нас д<? дечого безсумнівного. Р.Декарт пояснює �е 
так: я можу сумншатися в усьому, проте не в тому, що я сумю-. . 
ваюсь, а коли я сумншаюсь, я мислю; звщси випливає знамени-
та теза філософа "Cogito ergo sum " - "Мислю, отже існую ". 

Виголосивши тезу "Cogito ", Декарт почав наголошувати 
на тому, що після неї наступною очевидною істиною може 
бути лише істина про те, що Бог існує і що Він нас не обманює. 
Декарт вважав, що здатність нашої свідомості сприймати 
себе,  робити висновок про своє існування, породжена не 
людським індивідом, а більш високим розумом (і це, напевне, 
пр·авильно у тому сенсі , що не сама людина і не за довільним 
своїм бажанням створює цю здатність) .  

єдине, що .може бути надійю.L� джерелом "природного світла ", є Бог 

Бог - основа світобудови і пізнання 

світ сююдається з двох окремих субстшщій: .матеріальної та духовноі· 

І . .  �(,;.�---. першоосновою матеріальної субстанцП є протя:жність 

·'::!'·•• · ·i----� протяжність необм.еJІсена, необмежений і Всесвіт 

1( � .·:r1---. .м.атеріальна субстанція єдина і всюд+и од1ю й та сшю, нескінченоподільна 
духовна субстшщія непротя::псна й неподільна 

""·s•;;1----___;" голов1шл1 атрибута.� духовної' субстшщіі' є м.ислеюtя 

взаємодія між субстшщія.лш в світі зумовлена посередництвом Бога 
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Оскільки методологічна позиція Р.Декарта окреслюється 
як раціоналізм, то він поділяв думки Г. Галілея щодо того, що 
лише математичні характеристики предметів можуть бути над
ійною основою істинного пізнання хоча б вже внаслідок того, 
що вони є простими та очевидними побудовами розуму. 

Говорячи про речі лише остільки, оскільки вони сприйма
ються розумом, ми називаємо простими п, шзнання яких є 
ясним і виразним; такими є фігура, протяжність, рух та всі інші 
речі, складені з цих простих. Лише з них можуть бути утво
рені ідеї всіх речей. 

Цими міркуваннями Декарт вводить у контекст філософії 
Нового часу поділ якостей речей на "первит-а--1,і "  і "вторию-tі ". 

Цікавими та симптоматичними були й міркування Декар
та про людину. Він вважав, що у тілесному, матеріальному 
плаю людина постає складною природною машиною, тому вс1 
її дії підпадають під закон причинного зв'язку, і лише мислен
ня виводить людину за межі суто природного ходу подій. При 
цьому розум веде людину шляхами істини та належної повед1-
нки, але воля (у той час вона ототожнювалась із бажанням), яка 
ширша від розуму та не підпорядкована йому, fсhричиняє від
хилення людини як від істини, так і від правильного життя] 

• Отже, перші методологічні розвідки у філософії Ново
го часу були і цікавими, і продуктивними. Вони подвійно 
орієнтували науку на факти та на незаперечну з логіч
ної точки зору розумну очевидність , що підводило до 
розуміння науки, як знання, що функціонує на емпірич
ному та теоретичному рівнях. Окрім того, це були до
кладні розробки засад мислення "здорового глузду" :  

6.3. Теорія пізнання Т.Г. Гоббса та Дж. Локка. 
Скептицизм П. Бейля та Д. Юма, 

сенсуалістські максими Дж. Берклі 

Ф.Бекон і Р.Декарт обстоювали позиції емпіризму та раціо
налізму і в дечому абсолютизували індуктивний і дедуктивний 
шляхи пізнання. Синтез цих двох шляхів пізнання до певної 
міри здійснив англійський філософ Т. Гоббс ( 1 588- 1 679) . Як і 
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Ф . Бекон, Т . Гоббс вбачає у знанні силу .  
Теоретичні знання повинні стати знаряд
дям для розвитку практики, але вони по
винні базуватися на досвіді. Тому будь-яке . . . . 
знання починається ІЗ вщчуття 1 юколи не 
виходить за межі доступних чуттю реалій. 
П роте існують знання всезагальні та необ
хідні (наприклад, математичні); на думку 
Т.Гоббса, і такі знання пов'язані із чуттям 
тим, що вони постають особливим - точним 
і фіксованим використанням знаків мови. Томас ГОББС 

Т.Гоббс поєднує індукцію і дедукцію, бо вважає, що спочат
ку треба йти шляхом пізнання простіших, елементарних якос
тей речей (дедукція) , а потім поєднувати їх , синтезувати 
(індукція) . Пізнання через аналіз виявляє головні акциденції 
(властивості речей) :  *протяжність, *місце, *рух, *якість. 

Будучи номіналістом, Т.Гоббс вважав, що у світі існують 
тільки конкретні речі, не існує вроджених ідей, а "знаки" ( сло
ва) є універсаліями (термінами) для позначення подібності 
різних речей. Наприклад, таке поняття, як "матерія" лише 
тільки знак уявлення про колір, тепло, звук. Універсадії даюхь . . . . " 
нам можлив1сть у процес� анашзу ПІдводити елементарне ПІД 
визначення загального . 

Осо6ливу увагу Т Гоббс приділяє дослідженню людини. На про
тивагу Арістотелеві, для якого людина є суспільною істотою, 
Т Гоббс стверджує, що людина за своєю природою егоі'стична. 
Заради своєї вигоди люди можуть заперечувати навіть геомет
ричні теореми. Усі люди хочуть собі добра, тому прагнуть до 
самозбереження та уникання зла. Оскільки воля кожноїлюдинu



детермінована досягненням якоїсь мети, то свободи волі немає, 
є лише свобода як відсутність перешкод для досягнення мети . . 
Свобода досягається усуненням зовнішніх перешкод або погоО
женням із зовнішніми чинниками. В цьому сенсі морально лише 
те, що стосується користі окремого індивіда. Врешті, егоїзм по
роджує хаос, людьми опановує страх, і вони укладають суспіль
ну угоду для своєї' ж користі. Ця суспільна угода передбачає 
створею-tя єдиного централізоватюго органу управління суспіль
ними процесами, який і кладе край хаосу та ворожнечі. 
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' 
• 

Концепція суспільно/· угоди Т.Гоббса передбачала, що 
свою особисту свободу люди передають державі і, по
ступаючись свободою, вводять своє життя у впоряд-
коване русло.  
• Цей спільний людський витвір - дер:жаву - Т.Гоббс вважав най

складнішим та найпотрібнішим для людей; він уподібнював державу 
біблійній істоті Левіафану та наполягав на тому, що в державі люди 
позбавляються розбрату і стають ніби єдиною істотою. Моральним 
тепер є те, що корисно державі .  Функції держави полягають у тому, 
щоб дотримуватися "природних законів" :  с:> сприяти самозбережен
ню суспільства; с:> оберігати приватну власність; с:> забезпечувати всім 
рівні права; с:> сприяти збагаченню членів держави . Проте кращою 
державою все ж повинна бути монархія, тому що вона на вершину 
державної влади зносить людину, єдину волю, а не абстрактний за
гал, що веде до розбрату. 

Водночас Т Гоббс вважав, що вихідна причина виникнення дер
жави - краще забезпечення природних прав конкретних людей - не 
повинна втрачатись ніколи. Тому він проголосив 

·
принцип прав гро

мадян та принцип "дозволено все, що не заборонеllо" . Філософ також 
стверджував право громадян постати проти монарха в тому разі, якщо 
він перестане дбати про їх права та інтереси. В цілому для філософсь
ких міркувань Т.Гоббса характерна орієнтація на тілесне, а тому і 
світ, і людину, і державу він змальовує механістично; через це у 
пізнанні панує чуттєвість,  а у державному правлінні - сила. 

Англійський філософ Дж.Локк ( 1 632- 1 704) 
постав засновником більш-менш розвине
ної теорії пізнання у філософії Нового часу. 
Значну увагу він приділив запереченню 
існування "вроджених ідей" ,  посилаючись . . . 
при цьому як на наукою даю, так 1 на спо-

Джон ЛОКК 

стереження над примпивними народами, 
здобуті в епоху географічних відкритті:В'. 
Від народження мозок людини являє собою, 
за Локком, 'Tabula rasa " - чисту дошку, тоб

то в ньому немає нічого, окрім простої здатності бути орга
ном пізнання і мислення. У такий спосіб Дж.Локк намагався 
дістатися до самих підвалин пізнання, не припускаючи попе
реднього знання готовим. До певної міри тут був присутній і 
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намір засвідчити принципову вихідну рівність всіх людей за 
можливостями. Дж. Локк вважав, що існує два джерела знань:  

відчуття, які дають нам прос
пz

і ідеі
· (

біле, овальне, 

солодке й т. ін. )  

рефлексія 
-

діяльність розуму
, 

спрямована на зістав

лення й узагальнення прос
пш

х ідей та утворення на іх 
основі 

"
складних ідей

" 

Найпершою, елементарною операцією рефлексії (мислення) 
філософ вважав розрізняння та ототожнення. Найвищою склад
ною ідеєю для Локка постає ідея субстанції", яка є найбільш . . 
широким поняттям, що ор1єнтує людську д1яльюсть та науку. 
Шлях утворення складних ідей, за Локком, повинен узгоджу
ватись із досвідом людської діяльності . Як і Т. Гоббс, Дж.Локк 
вважає, що загальне знання фіксується у мові, а не існує у ви
гляді поза чуттєвої "мислячої субстанції"" (остання не має дослід
ного підтвердження) . 

Критикуючи раціоналізм, Дж.Локк спирається на здоровий 
глузд людини, апелює до чуттєвого досвщу 1 доходить виснов
ку, що суб 'Єктно-об'єктні відносини у процесі пізнання вияв
ляють різні за своїм характером якості речей: 

� "первинні " - протяжність, фігура, об 'єм, рух і спокій 
� "вторинні "  - пов 'язані з індивідуальними особливостями 
суб 'єкту пізнання, виникають та існують лише в ньому. 

Дж.Локк відомий в Англії як теоретик відомої англійської системи вихо
вання, що. передбачала поєднання фізичного, інтелектуального та мораль
ного виховання .  Для останнього, на думку філософа, зберігають свою 
чинність положення християнської релігії. 

В цілому філософію Дж.Локка відносять до емпіризму, проте його знаме
нита теза "Немає нічого в інтелекті, чого б не було у відчуттях" дає підста
ви вважати, що це емпіризм сенсуалістського плану, який отримав подаль
ший розвиток в англійській філософії. 

Критикуючи філософську позицію Дж. Локка, Д:ж. Берклі 
( 1685- 1 753) стверджував, що не лише "вторинні ", а й "первинні " 
якості речей мають суб'єктивний статус. У цьому аспекті всі якос
ті речей "вторинні" тому, що їх сприймає людина. В дусі ради-
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кального сенсуалізму (від лат. "sensus" - �----::=---..�-..._ 
відчуття; по�иція,. яка ставить �се знан- � 

�� ня в залежюсть вщ чуття та вщчуття) /8 \ 
Дж.Берклі вирішував найперші питан- �' �) 
ня філософії: він стверджував, що лише ) 
чуття можуть незаперечно засвідчува- .r 
ти факт існування будь-чого;  звідси �:�-- ... -/� 
його теза "Esse est percipi " - "Бути -

----·- · - - -

значить бути сприйнятшн ". Він визна- Джордж БЕРКЛІ 
. . 

вав �снування св�ту у трьох випадках: 
+ коли цей світ сприймає "я "; 
+ коли його сприймає "хтось "; 
+ коли він існує у розумі Бога як сукупність "ідей ", що статювлять 

�дитю люжливу основу людських відчуттів. 1 1  Отже, за Берклі, існує лише те, що сприймають органи 
чуття; це і є позиція радикального сенсуалізму. 

Проведений прслідовно сенсуалізм приводить не тільки до 
соліпсизму, а й до скептицизму, який у добу Нового часу ре
презентували французький просвітник П. Бейль ( 1 647- 1 706) і 
англійський філософ Д. Юм ( 1 7 1 1 - 1 776). 

' 
• 

Скептициз.м, наполягаючи на недосконалості наших 
відчуттів, відмовляв у праві на істину також і розуму . 

П. Бейль, аналізуючи результати людського пізнання, ствер-. . 
джував, що з однаковою можлишстю можна довести як �сну
вання, так і неіснування *порожнечі, *протяжності, *руху, 
*субстанції: *матеріїтощо . І тому люди повинні утримуватися 
в ід визначень . П .Бейль, зокрема, вважав, що:  
• істина має бути вільна від протиріч 
• наявність двох протилежних суджень у визтюченні одтюго і того са

мого дискредитує людське пізтюння, висвітлює слабкість людського 
розуму, тому він має характер не руйнівтюі: а творчої сили. 

Д. Юм спрямовував свої міркування також на підвалини 
людського знання і вважав, що вони існують у двох формах: 
• у формі чіткого та виразного знання; 
• у формі непевного, туманного знання. 

Юм вважав, що людина має справу не із зовнішнім світом, 
а з потоком своїх відчуттів і уявлень . "Нам нічого не відомо 
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про світ, що нас оточує," - підкреслював філософ. Ми всього 
лише з' єднуємо або не роз'єднуємо наші враження і тим самим 
нібито конструюємо з них світ. Діяльність розуму не виходить 
за межі оманливої видимості речей . І в силу цього світ для лю
дини залишається нешзнаним . 
+ Виразні знанllя Atu отрю�1�уємо у прямому споСІnере

же1ші дійсності 

+ Непевні знання ми отршиуємо у міркуватtях з приводу -------; 
сприйнятого 

+ Між наданим у чуттях та ідеями иаиюго розу;ну не 
існує причиююго зв 'язку 

+ Певне відчуття може породжувати у різних людей 
відмінні, а може й протилежні ідеї 

+ Доведення розуму постають завжди вирогіднш.ш 
+ Доводяпzься лише факти Аtате.мапшки - усе інше випли- -------<·' · 

ває з досвіду 
+ Практична користь стає своєрідним критерієм істин- ,---�--. . 

пості вражень, як і мірилшл моральтюсті. 

Гносеологічні розвідки розглянутих філософів мали вагоме 
. . . " 

значення для науки та для усвщомлення шзнавальних 1 д1яльних 
можливостей людини. Так, не підлягало сумніву те, що пізнан
'ня складається із рефлексивних дій розуму та із чуттєво нада
ного матеріалу, що воно передбачає певну інтелектуальну ак
тивність, що пов'язане із досвідом та діяльністю; певною мірою 
були окреслені пізнавальні можливості цих елементів пізнання 
і зроблений важливий висновок про неможливість зведення 
мислення до 0працювання чуттєвого матеріалу. Разом із тим 
ці розвідки багато в чому лишались непевними та неповними. 
Результатом цього стало те, що у філософії сформувалась своє
рідна парадигма англійського типу філософствування, яка на
давала вирішального значення чуттєво фіксованим фактам 

. . . . . . 
досвщу, а лопчю м1ркування ставила в залежюсть вщ них . 

6.4. Б.  Спіноза та Г. Лейбніц -
тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію 

Філософи Н ового часу намагалися вирішувати не лише 
проблеми пізнання та суспільного життя, а й подати свої 
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міркування у систематизованій формі, звівши їх на надійному 
фундаменті . Таким .фундаментом систематичної філософії гол
ландс�кий філос?Ф(Б. Спіноза ( 1 632- 1 677) вв�жа� вчення про за
галью засади свпу; тобто - про субстш-щzю) (вщ лат. "стояти 
під . . . ", "бути в основі") . Спіноза був палким прихильником і 
послідовником Р.Декарта, проте вважав, що філософія Декарта 
набула би ще більшої стрункості та переконливості, як би була 
поєднана із необхідною для неї формою. Таку форму, здатну 
зробити філософію надійною, Б.Спіноза вбачав у так званому 
"геометричному методі" доведення, який він і застосував у 
своїх філософських працях, відійшовши врешті від Декарта і 
створивши свою власну філософську концепцію. В своєму ос
новному трактаті під назвою "Етика" Спіноза розгортає свої 
міркування шляхом формулювання деяких аксіом, істинність 
яких засвідчена найвищою розумовою очевидністю, аксіоми 
постають основою для теорем, а теореми доводяться з вико
ристанням деяких додаткових припущень та аксіом. Сказа
не дозволяє побачити Б. Спінозу як прихильника раціоналізму, 
але, окрім того, засвідчує високий рівень та повноту досягну
того на той час теоретичного знання. 

./ 

./ 

./ 

../ 

../ 
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• Отже, за Спінозою, геоА1етричний метод дозволяє ствер
джувати, що субстанція може бути тільки єдина, оскіль
ки за визначенням субстанція - це причина себе самої: тобто 
вона не може мати ще якої

.
сь причини, бо тоді перестане 

бути основою для всього. 

субстанція єдина і всеохоплююча, включає 
в свій зміст всі мо:жливі явища дійсності 

.ttислення і протя;;ІСність постають не окреАш.ми 
субстанція.ми, а атрибутами ( найперш�ши '- "'-невід ' ЄА1НИА1И якостями) єдитюї субстанції � 
у світобудові Бог і природа є те ж cшvte, тобто � .· ·· . .  � ;:..-,-�-
субстанція водтючас є абсолютне мислення і вся 

· 

решzьність 

в світі порядок ідей та порядок речей принципово 
збігаються 

всі речі та явища - лише модуси різні міри 
поєднаття - .мислення і протяжності 

людина найбільш яскраве та виразне поєднант-tя 
модусу-тіла та модусу-душі 
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Голландський філософ зазначав, що ніщо в природі не відбувається без 
причини. " Не існує ,  - писав він , - жодної речі , з природи якої не витікала 
б якась дія" . Всі почуття, думки і дії людини виникають в результаті впли
ву зовнішніх причин. Пізнання світу проходить у своєму розвитку три сту
пеня .  Перший - це чуттєве сприймання зовнішнього світу, уявлення про 
нього . Другим ступенем є судження розуму і отримання думок. І третім 
істинне (інтуїтивне) і аналітичне знання ,  яке здобувається безпосередньо . . . 
розумом, І незалежне вщ чуттєвого досвщу. 

Здавалося б, людина приречена на те, щоб перебувати в 
істинному відношенні до дійсності (порядок ідей відповідає 
порядку речей) ,  проте її активна властивість - воля - перевер
шує розум, а тому пристрасті та бажання збивають людину 
із шляху істини, вводять її у рабство пристрастей. 

Оскільки повна свобода постає характеристикою лише 
самої субстанції, то , на думку Б .Спінози, людина, якщо бажає 
свободи, повинна здолати силу бажань і пристрастей,  а для 
цього вона мусить пройти шляхом сходження до найвищого 
типу пізнання - інтелектуальної інтуїції, яка дозволяє бачити 
все "під кутом зору вічності" ,  тобто у відповідності із субстан
ц�альною природою мислення. 

єдина (Бог тото:нСІtий 

природі) 

має атрибути: про

тя:;1оtість і лшслеш-т 
у своїй суті 1-1.езмітта 

мно:Jкинна (частинки -
.монади) 

ко:J1сна монада с єдністю 
духовтюго і тілесного 

динал1ічна, зл.�іющ: ніщо 

у світі не повторюсться 

(Німецький філософ ГЛ ейбніц ( 1 646- 1 7 1 6) захоплювався філо
софією Б. Спінози, але вважав, що таким чином осмислена суб-. . 
станц�я не дозволяє нам зрозумпи, чому свп є рухливим та 
багатоманітним. На відміну від Б .Спінози, Лейбніц підкрес
лював, що багатогранність, рухливість і неповторність слід 
вважати характеристиками самої субстанції. Перший прин-
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цип його філософії - принцип "усезагальних відміююстей ": у світі 
немає жодної речі, яка була б тотожна іншій (ні на рівні кліти
ни, ні на рівні атомів, ні на рівні найдрібніших тіл) . Порушує 
подібність уже навіть те, що одна річ за нумерацією є першою, 
а інша - другою.  Отже, речі тотожні самj з собою (вjдмінні від 
інших) і займають лише їм притаманне місце у світі (так само, 
як крапки на лінії) .  

Лейбніц постулює положення, згідно з якими між полярними явищами 
існує дуже багато перехідних моментів . На "лінії точок" немає пропусків, 
кожна річ "прилягає" до сусідньої речі . Згідно з принципом неперервності , 
ніяка річ не може бути нулем, тому що завжди знайдеться менша і простіша 
за неї. Завдяки принципу неперервності річ прямує до нуля, а згідно з пер
шим принципом (тотожності), - ніколи його не досягає. Тому точка - це гра
ничний випадок мінімальних відтинків, а лінія - границя кривих. Фізичної 
порожнечі не існує, не існує й абсолютного спокою (спокій - це дуже "по
вільний рух"), а в пізнанні омана постає як дуже "мала" істина. На часи 
Г.Лейбніца цей принцип мав евристичне значення, і сьогоднішнє наукове 
знання знімає межі між різного виду рухами, (наприклад, вказує на тісний 
зв'язок живого і неживого) . 

Недосяжність нуля кладе певну межу змінам речей, завдяки чому вони є 
монадами як єдність тотожності й відмінності. Отже, якщо між монадами не
має порожнечі, і вони пов'язані між собою переходами, то світ загалом утри
мує у собі всю повноту можливих рухів, світ сам по собі самодосконалий. 
Характеристику світу охоплює принцип повиопш і всезагальноУ досконшюсті. 

Г.Лейбніц постулює також принципусезагального зв 'язку, коли взаємо
зв'язок постає як "наперед встановлена гармонія" і випливає з принципу не
перервності . Ілюстрацією цього в пізнанні є аналогія (можливість у думках 
поєднувати речі різного роду) і теоретичні закони (останні відображають 
зв'язок явищ; під закони можна підвести будь-які факти). Виходячи з поняття 
нескінченності і принципу повноти, кожне явище можна вважати як доскона
лим, так і ні, тому кожне явище чимось породжується і в щось перетворюється 
чи породжує інше явище. Монади Г.Лейбніца прості, неподільні, а тому вічні 
(смерті підлягає лише те, що розкладається, втрачає свою структуру, а мона
дам нема чого "втрачати") . Вони 'У не фізичні точки (останні подільні), 'У 
не математичні (вони абстрактні, не реальні), а 'У особливі - "метафізичні", 
тобто надфізичні, водночас і • тілесні, і •духовні. Монади дуже активні. Вони 
породжують • духовний рух, • матеріальний рух і • фізичні процеси. 

Існують три класи монад: + перший становить неорганічний світ, + дру
гий - світ тварин і + третій клас - це люди, причому кожному подальшому 
класу притаманні риси попередніх .  
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За Г.Лейбніцем, не існує межі ні в одному з напрямів розвитку мо над - ні 
в бік найменш розвинутих, ні в бік найбільш розвинутих. І тому його монадо
логія вступала у протиріччя з релігійним трактуванням Бога як єдино само
досконалого. 

• У  філософії Г.Лейбніца будь-яке судження людини є 
або істинним, або хибним. Істинним є те, що не містить 
у собі протиріччя.  Виходячи з "наперед встановленої 
гармонії", Г.Лейбніцу було дуже важко пояснити існу
вання у світі зла і свободи волі . Він вважав, що без існу
в ання зла людина не змогла б зрозуміти добра .  Ідеї 
Г.Лейбніца випереджували погляди на світ як субатом
ний, а також значною мірою вплинули на формування 
філософських поглядів І. Канта та Г. Геrеля. 

6.5. Б.Паскаль та філософія Просвітництва 

про місце і роль людини у світі 

Глибоку і своєрідну концепцію людини 
в епоху Нового часу розробив відомий 
французький фізик, математик і філософ 
Блез Паскаль ( 1 623- 1 662) . У своїй праці 
"Думки " (що Являє собою підготовчі матері
али до праці на захист християнства) Пас
каль змальовує вражаючу картину люд-. . . . 
ського становища у СВІТІ : на ТЛІ КОСМІЧНИХ 
масштабів людина перетворюється на не
помітну порошину, _але, якщо рухатися 
углиб матерії, людина є велетнем порів
няно з несюнченно малими величинами. 

Блез ПА СКАЛЬ 

• Отже, людина ніби зависає поміж двох безодень, і ось цю вихідну 
відсут11ість опори вона весь час відчуває: тривога, нудьга, невпев
неиість є ії звичними станами. Не маючи надійтtих коренів життя, 
людина кидається у розваги й іюприги, але вся людська велич полягає 
лише в МИСЛЄllNі. 

Людина - це "мислячий очерет ", пише Б. Паскаль, але вона 
перевершує природу тим, що може всю її осмислити й пізнати. 
Тільки мислити слід гідно, а отже - мислити на межі буття і не
буття, тобто на останній межі щирості. Під час такого мислення 
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людина врешті-решт повинна зро�уміти, що єдиною її життє
вою опорою може бути лише Бог 1 

Ш.Л. М оюпеск 'є ( 1 689- 1 7  5 5) вважав, що у природі й суспіль
стві існує всезагальна законо;нірність . Виступаючи прибічником 
теорії "природного права ", Ш.Л. Монтеск'є не поділяв тракту
вань його як однаково можливого для усіх народів і держав; 
"універсальність " цього права, за ІJJ .Л .Монтеск'є,  сумнівна 
тому, що кожен народ має специфічні умови існування і насам
перед географічні (клімат, поверхня Землі і т . ін .) ,  а тому ко
жен окремий народ потребує й особливої форми правління: 
аристократії, демократ й: деспоті!" або монархії. Так, він ствер
джував, що на бідних за врожайністю землях деспотія не мала 
б успіху, тут як засіб виживання можлива тільки демократія. 
Дуже сучасно звучать слова Ш.Л.Монтеск'є  про принцип роз
поділу влади - законодавчої, виконавчої і судової. 

Чи можна влаштувати соціальний устрій на раціональних за
садах? Це питання намагався з'ясувати і Ж. -Ж. Руссо ( 1 7 1 2- 1 778). 
Він вважав,  що природним станом людини були первісні 
суспільні форми життя, коли на підставі розуму люди об'єднува
лися у певю ршноправю сшльноти. 

>- природним станом людини є 
об ' єднання людей у рівноправні 
спільноти 

>- рівноправ 'я порушила приват- �----6А,п';Є:�·� <�і�6'ЯУJtьніЛ·і·�г�д1�· т•;:. І 
на власність, яка розшарувала 
суспільство на багатих і бідних 

>- нерівність людей треба усунути 
розумно: коJ-1сна людина повинна 
володіти рівною часткою влас-
ності 

На захисті приватної власності стоїть Вольтер ( 1 694- 1 778) .  
Основні погляди Вольтера :  с> не допускав критики приватної 
власності; с>був противником егалітаризму; с> на чолі держави 
повинен стояти освічений правитель, який керує у межах кон
ституційної монархії; с> царство розуму або свободи запанує 
лише тоді, коли в суспільстві діятимуть "розумні закони", гаран-
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том яких є держава; q раціонально побудоване суспільство -
це таке, що дає людині свободу слова, передбачає єдність "Я" . . . 
1 сусшльного штересу. 

У філософському доробку Вольтера є багато спільного з дум
камиД.Дідро ( 1 7 1 3- 1 784), а саме: Ф надія на "освіченого монар
ха" ; Ф критика деспотичного правління; Ф аргументи за кон
ституційну монархію. Д.Дідро, будучи прихильником теорії 
"суспільної угоди ", висловлював також думки про •республікан
ську форму правління; •заперечував вимоги Церкви щодо керу
вання державою і втручання Уі у політику; •пропонував ліквіда
цію станових привілеїв. Загальнофілософські погляди Д.Дідро 
rрунтуються на вченні про матерію, що складається з неподіль
них частинок - молекул. Причина руху матерії - у ній самій, 
причому матерія і рух невіддільні, одна форма переходить в 
іншу. Свідомість своїм походженням, за Д .Дідро, зобов'яза
на не Богові, а є результатом еволюції людини. Питання те
орії пізнання Д.Дідро вирішував з позицій сенсуалізму. 

Подібних поглядів дотримувався і П.А . Гольбах ( 1 723- 1 789),  
який вірив у здатність людського розуму пізнавати навко
лишній світ. Віра в людський розум дозволяла П .А.Гольбахові 
відцавати перевагу діяльності видатних осіб у творенні історії. 
Та ж сама віра в розум, за П.А.Гольбахом, допомагає людям 
позбутися тривог перед неминучою фатальністю, яка діє у світі . 
Ця фатальність породжує як "великих" ,  так і "маленьких" 
людей; свобода - ілюзорна. Незважаючи на це, П.А.Гольбах 
не заперечував активності людей (свобода в межах фаталь
ності) і відводив ве'Пику роль етиці у вихованні людей. 

Тема виховання була однією з провідних у філософії Просвіптицтва, її 
теоретичне опрацювання знаходимо у К А . Гельвеція ( 1 7 1 5- 1 77 1 ). Вважаючи, 
що прагнення до насолоди життям зумовлює вчинки людей і виступає своє
рідною рушійною силою розвитку суспільства, КА.Гельвецій постулював 
суб'єктом життя ізольованого індивіДа. Пристрасті такого індивіда залежать 
як від природи, так і від навколишнього соціального середовища. Процес фор
мування пристрастей зумовлює етика, і немає жодної людини, яка була б по
дібна до іншої у своїх пристрастях. Останні є результатом неповторного інди
відуального оточення. Щоправда, індивідуалізм у КА.Гельвеція не приво
див до "війни всіх проти всіх", як у Т. Гоббса, а був просто фактичним зміс
том життя. Прагнення людей повинні скеровувати раціонально створені 
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закони держави, або ці прагнення повинні відповідати здоровому глуздові 
(розумним законам природи). Індивідуальні особливості, нерівність розумо
вих здібностей КА.Гельвецій виводив із конкретної діяльності, з оточення, 
з досвіду окремої людини.  

Представниками Просвітництва в Німеччині були Х.Вольф ( 1 678- 1 754), 
ГЕ.Лессінt( l  729- 178 1 ) , Й.Г Гердер ( 1 744- 1 803). 

Х. Вольф викладав філософію в Галле ( 1 706- 1 739) і Марбурзі, потім зно
ву в Галле. Його особисте слідування високим моральним засадам, вміння 
донести складні філософські істини в доступній формі викликали у студентів 
захоплення і прагнення наслідувати учителя. 

У працях "Логіка, або Розу.JІmі думки про силу людського розсудку'', "Ро
зумні думки про Бога, світ і душу людини, а пшкож про всі речі в цілому" 
Х.Вольф, вихований на філософії Р.Декарта, Б. Спінози і, особливо, ГЛейб
ніца, приходить до висновку, що пізнання оточуючого нас світу може 
здійснюватись раціонально тоді, коли кожна з наук буде мати чітко окресле
ний предмет дослідження і не "заходитиме" на терени суміжної. Прихиль
ник освіченого абсолютизму Х.Вольф: 
• в поміркованій формі проголошував теорію природного права; 

був палким прихильником гуманізму; 
• завдання філософії вбачав у визначенні первинної основи існування всіх 

живих істот - Бога; 
• доводив, що немає таких процесів і явищ, яких би розум не зміг витлу

.JІ-tачити. 
"Школа Вольфа", представники якої працювали майже в усіх німецьких 

університетах, сприяла розвитку раціоналізму не тільки в Німеччині , а й у 
Франції та Англії. 

Г. Е.Лессім був активним борцем за демократичні перетворення на 
німецькій землі ,  за вільний розвиток культури. Він наполягав на віротерпи
мості і мріяв про часи, коли просвітницький розум займе місце релігії. Віро
терпимість поряд із просвітницьким розумом - це, за Г.Е.Лессінrом, свобо
да думок, їх вільний, позбавлений політичного тиску розвиток .  Гуманізм 
поглядів Г.Е.Лессінrа яскраво виявився у галузі літератури .  Принаймні у 
драмі "Натан Мудрий " ( 1 779) Г.Е.Лессінr різко критикував феодальний 
деспотизм і обстоював ідеї демократичного оновлення Німеччини. 

Й. ГГердер не обмежувався уявленням про раціоналізм як функціонуван
ня тільки розуму. Він стверджував, що людиною керує не тільки розум, а й 
відчуття. Це являло собою нові підходи у філософії Просвітництва, відкри
вало теоретичні моЖJШвості для пояснення різноманітності людської культури, 
яка не є шаблонною і не випливає з якогось єдиного для усіх "розуму", а є 
своєрідною для кожного народу. Світ для Й.Г.Гердера постає як поступовий 
процес формування Землі й людини. Цим Й.Г.Гердер протистоїть релігійному 

1 36 ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ 



поясненню світу. Мова людини - результат досвіду й розумової діяльності. 
У своєму розвитку людство повинно прямувати до встановлення гуманізму 
як прояву Світового Духу. Щоправда, цей шлях не простий, а суперечливий, 
і на рівні окремих індивідів трапляється розходження мети з результатом дії. 

• У філософії Просвітництва людина постає як неповторна 
індивідуальність та особистість. Філософські ідеї цього пе
р і од у відображали бачення людини в добу Нового часу. 
Це насамперед непохитна впевненість у величі людського 
розуму. Вся історія людства, на думку просвітників, - це 
"попередня " історія. Уся майбуптя історія повинна бути 

розбудована на засадах Розуму. Гармонійність, злагода у 
природі, "продовженням " якої є людина, повинні існувати 
також і в суспільстві. 

Висновки 

ІЬ Філософія Но вого часу, розвиваючись у діалозі з наукою, 
приділила значну увагу дослідженням методу істинного 
пізнання для підвищення надійтюсті й ефективності науки. 
Ця філософія досягла нового рівня у розробленні проблем 
пізнання, в осмисленні субстанції як вихідної підоснови 
дійсності, у дослідженні людини й суспільних процесів. 
Філософія Нового часу ввібрала в коло своїх проблем усі сфе
ри людської життєдіяльності, демонструючи широкі мож
ливості людського пізнання. Розвиваючи вихідні ідеї класич
ного типу філософствувающ вона або підносила людський 
розум, або піддавала його випробуванням, щоб визначити 
його потенціал. Філософія Но вого часу донині залишаєть
ся школою європейської філософської культури. 

Резюме 
Ф Епоха Нового часу, наслідуючи паростки нового, що зародилися в епоху 

Відроджет-tя, здійснила революційні зміни в усіх сферах суспільного 
житпzя, але перш за все це була епоха формування та утверджеття бур
жуазних суспільтtих відтzосUІі, перетвореття окре.иого індивіда ш1 ав1110-
1юмну са;иодіяльну одитшцю суспільllого життя, становлеиня засад інду
стріального вuробтшцтва; це була тако:JІс епоха пануваю-tя механістич
тюго світобачетLя та лшслею-Lя "здорового глузду ". 
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Ф За умов бурхливого розвитку 1-юукового пізнаю-tя методологічним пошу
кам у філософії Нового часу належало вагоме місце; філософи цієї' епохи 
вважали, що прагнею-Lя мати істиюLі знання може бути задоволене лише 
1-1аукою, а для науки найпершого значення набуває пробле.JІш пошуку 
іститюго методу пізнання; у методології' Нового часу на першому плані 
опинилися емпіриз.м. та раціоналізм, які, фактично, окреслювали засади 
мислен1lя "здорового глузду ". 

Ф Люсеологія Нового часу чітко визначила 1-1айперші джерела пізнштя та 
прийшла до висновку, що шляхи істиююго пізнання повинні проходити 
через врахуватLя так званих "первиюшх якостей " речей - їх геометри
ко-математичних характеристик; у такий спосіб філософія Нового часу 
підводила ідейний фундам.ент під .'1-tеханістично налаштовану науку. 

® В онтологіч1LИХ дослідженнях Но вого часу провідне місце належало кон
цепціям субстанції; які окреслились у вигляді монізму та плюралізму, ідеа
лізму та матеріалізму. 

Ф У філософських осмисленнях людини епоха Нового часу також поспшла 
· суперечливою: з одного боку, тут панувало бачення людини в окресле1-11-1ях 
меха1-1істич11ого світобачення або ідей Просвітництва, але, з іншого боку, 
тут чітко виявилися симптоми, що засвідчували розуміння того, що лю
дину не можна туди вписат.и, що людина постає відстороненою від того 
світу, де панують фізичні закони природного бут.тя; в той же час ця епо
ха піднесла на новий рівень дослідження суспільних процесів та історії. 

® Для розвит.ку філософй" епоха Нового часу була досить плідною, оскіль
ки філософія досягнула тут 1ювого рівня деталізації власної· пробле.JІш
тuки, нового рівпя систе.JІштизації з1-ю1Jь; у цю епоху виникла ціла низка 
1ювих філософських наук та напрямів. 

Питання для обговорення на семінарському занятті 
І. Особливості духовних процесів та розвитку філософ й" в епоху Нового часу. 
2. Нове бачення пізнання в епоху Нового часу: розвиток методології та 

гносеологй". Провідні філософські позиціі' в тлумаченні пізнання. 
З. Онтологія Нового часу про світобудову та місце людини в ній. 
4. А нтропологічні та соціальні ідеі· у філософії Но вого часу. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
І. Сутність та причини утвердження механістичного світогляду в Європі 

Но вого часу. 
2. Мислеття "здорового глузду " пш його філософська оцінка. 
З .  Особливості методологічних позицій Ф. Бекона та Р.Декарта; іх роль 

у розробці ідейних засад науки. 
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4. Тлумачення пізнаm-Lя в філософії Нового часу. 
5. Філософія Нового часу про світобудову. 
6. Вчення Б. Паскаля про людuІlу та ії А-tісце в світі. 
7. Філософські ідеї європейського Просвіптuцтва пю і�У сучасне з1ючеm1я. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завда1111я 1. Окресліть основні особливості розвитку філософії в епоху Но
вого часу . 

Завдаиня 2. Порівняйте основні методологічні ідеї Ф .Бекона і Р.Декарта; 
зробіть належні висновки .  

Завдання 3. Охарактеризуйте пізнавальні ідеї Дж. Локка, Т.Гоббса, Д.Юма. 
Завдання 4. Порівняйте погляди на субстанцію Б .Спінози і Г.Лейбніца. 
Завдання 5. Охарактеризуйте спрямованість провідних ідей європейських 

просвітників (Ш.Л.Монтеск'є, Ж.-Ж.Руссо, Вольтера, Д.Дідро, 
П .А .Гольбаха, К .А .Гельвеція , Г .Е .Лессінrа , Й .Г . Гердера, 
Х.Вольфа та ін.) . 

Завдання б. Розкрийте особливості та оригінальність роздумів Б . Паскаля 
про людину. 

Завдан11я 7. Які принципові зміни в науковій і філософській картині світу 
відбулися в Новий час? 

W Додаткова література з теми 
1 .  Горба чев В. Г. История философи и .  - Брянск,  2000. 
2 .  Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVI I I  ст. - К. , 1 995 .  
3 .  История философии в кратком изложении . - М . , 1 99 1 .  
4 .  Бекон Ф. Сочинения :  В 2 т .  - М . ,  1 9 72. 
5 .  Гельвецuй К. О чсловеке, его умственньrх способностях и воспита ни и // Со ч. в 

2-х томах. Т .2 .  - М . , 1 974. 
6 .  Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1 .  - М., 1 989.  
7 .  Дидро Д.  Мьrсли к обьяснению природьr .  Разговор Даламбера с Дидро //  Избран

ньrе философские произведения . - М . , 1 9 56 .  
8 .  История философии/А . Н . Волкова и др. - М . , 1 997 .  
9 .  Ко ндильяк З т в е н  Бон н о  де.  Оп ьrт о происхождени и  человеческих знани й  

11 Сочинения в 3-х томах . Т . 2 .  - М . , 1 982 .  
1 0. Паскаль Б .  Думк и  про релігію. - Л ьвів,  1 99 5 .  
1 1 . Скратон Р .  Коротка історія новітньої філософії. - К. , 1 998 .  
1 2. Татаркевич В.  Історія філософії. Т .2 .  - Л ьвів, 1 999 .  
1 3 . Таранов П. С. Золотая философия . - М . , 1 999.  
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НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА 
ФІЛОСОФІЯ 

В основі світу лежить ідеальне начало - "іде

альна ідея ", ос11овними риса.ми якої є активний 

і діяльний характер, постійний рух і розвиток. 

Георг Гегель 

Мислет1я не .може існувати поза людиною і 
незалежно від неі� тому що воно нерозривllо зв 'я
зане з діяльністю людського мозку, з лютеріаль-
11ими процесалш. 

Людвіг Фейєрбах 
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Німецька класична філософія стала законо.мірним резуль

тато .. м розвитку всієї попередньоі· європейської філософй. 

Органічно увібравши в себе вихідну проблематику та найва:ж

ливіші досягнею-tя попередніх філософів, вона надала і:М нового 

звучання, нової· інтерпретацй та оригінального вирішення. 

Німецька класична філософія збагатила європейську куль

туру цілою низкою ідейних надбань, без яких неможливо 

уявшпи собі сучасну інтелектуальну ситуацію в суспільстві. 

tijiiФre][� Після вивчення матеріш�у теми Ви повинні 
� чому німецьку класичну філософію виділяють у окре

мий період розвитку новоєвропейської філософії; 
� на яких світоглядних засадах були створені великі фі

лософські системи німецької класики; 
� завдяки чому та в якому сенс� юмецька класична 

філософія постала вершиною в розвитку новоєвро
пейської філософії. 

rJir пояснювати зміст принципів, обrрунтованих та запро
ваджених у наукове мислення юмецькою класикою; 

rJir простежувати Логіку розвитку проблематики у німець
кій класичній філософії; 

rJir оцінювати загальні результати її розвитку. 

+ що нового внесла німецька класична філософія в 
європейську філософію, науку та культуру; 

+ зміст і значення фундаментальних філософських тем -
будови Всесвіту, пізнання, людського буття та духу, 
якими вони постали у концепщях 1 вченнях представ
ників німецької класичної філософії; 

+ у якому сенсі німецька класична філософія завершила 
розвиток класичної європейської філософії. 

' О План (логіка) викладу і засвоєння матеріш�у: 
7 . 1 .  Німецька класична філософія як особливий етап розвит

ку новоєвропейської філософії. 
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7 . 2 .  Іммануїл Кант - засновник німецької класичної філо
софії. Основні ідеї І. Канта. 

7 . 3 .  Філософські ідеї І . -Г.Фіхте та Ф . -В . -Й .Шеллінrа. 
7 .4 . Філософія Геrеля як найвище досягнення німецької кла

сичної філософії. 
7 . 5 .  Антропологічний принцип філософії Л .Фейєрбаха. 

КЛЮЧОВІ . . ТЕРМІНИ І . ПОНЯТТЯ 

• А ПРІО РНИЙ ТА А ПО С ТЕРІОРНИЙ - дослівн о :  "11ереддо свід11 11й " 1па "піс!Іядосвід
ний "; 1 1онятmя філ о со ф ії І . Канта, який вва:жав, що задля пізнаш1я людсько.11у розуму 
п о трібні його власні фор,11и, які  п ер е дують п ізнанню, а т ому п о стають апр іорни.м и ;  
все, що проходить через досвід, набуває рис не просто інтелектуальних фо1н1, а з11аю1я, 
Я1'.е, от:же, завжди ап остер іор не. 

• ДР УГА РЕФЛЕКСІЯ (або "РЕФЛЕКСІЯ РЕФЛЕКСЙ") - за Г. Геrелем. той рівенЬ, 
са;иоусвідолtЛення дулt1'.и, к·оли вона фіксує не р еальніст ь ,  а лище свої власні акт и, висв
ітлюючи поле свого "чистого " спог.7ядш111я; са,не така рефлексія зда11111а усвідо.11лювати 
себе як едине та всеохоплююче середовище будь-як·ого змісту, а логікою другої рефлексії 
."v toжe бути лише логіка са.11овідрізнютя та са,нопоєднання - логіка внутріитіх супереч
н остей, тобmо діалект ична логіка. 

• ПРЕДМЕ Т (мислення і 11ізнш11-1я) - части1ш об 'єкта, я1'.а виділена, помічена та відміче
на людиною через віднесе111;я її до певних еталонних с и ст ем відл і1'.)' та визна ченості; 
через це той :же самий об 'єкт ,1ю:ж·е поставати у визначеннях різних 11редметів для різних 
галузей п ізнштя. 

• РОЗВИ ТОК - за Геrелем. такий тип зв 'язку, Я1'.ий резюмує, п ідсумовує всі .но :жливі 
зв 'язки та взаємодії дійсності, тобто це є "зв 'язок усіх зв 'язків "; то.ну л ін ія розвитку 
найбагштuа за з.11істол1 від буд ь -яких інших типів з в  'язку. а тол1у п ізна ння розвитку 
ущіль нює 11ізна11 ня,  робить його біл ь и1 насиченu,11 та ефективним .  

• СИС ТЕМА З НА ННЯ - за Геrелем, будь-яке знання, що претендує на т е ,  щоби бути 
істит1101, .нає бути системно впорядковани,и, адже люuе пр и цьо_,�1у воно п оста11е п оз
бавлени.11 однобокості та випа дко вості; вза енний з в  'язок vcix ко.ш�опентів знаmія не 
лише робить знання надій11іши,н, а й до ступнил1 для п еревірок.  

• С УБСТА НЦІЯ - С УБ 'ЄКТ - основна характерист ика абсолютної ідеї у філософії 
Г. Геrеля, о скільки остання не лише все вклю чає у свій зл1іст, а й п остає. єди11и.м джере
ло_,н руху та активност і. 

• Я і ТИ - відно шет-tя. яке у філософії Л .Фейєрбаха п о стає єдиною справжньою осно
вою та ул10вою шодського с11іл1'.увш1ня: лише тоді, коли ми бачимо у співрозл1овнику "Ти", 
т о бт о  11ринци11ово р івне та споріднене на�uому " Я " ,  ,н ожливий справ:ж:ній, виправда
ний діал ог ,11і:нс людьми. 

7. 1 .  Німецька класична філософія як особливий 

етап розвитку новоєвропейської філософії 

Уявімо собі, що фахівцям у галузі світової філософії постави
ли запитання: якщо була б гіпотетична можливість зберегти 
лише одну історичну форму філософії, яку б саме вони залиши
ли за умови, щоб із неї можна було відродити основну пробле-
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матику та найважливіші надбання людської думки? Без сумніву, 
досить велика кількість їх назвала б ні.мецьку класичну філософію.  

Існує думка, що німецька класична філософія уособлює філософію як таку. 
Значною мірою це пояснюється тим, що вона постала закономірним результа
том попереднього кількатисячолітнього розвитку філософської думки. Німець
ка класична філософія була останньою формою класичної європейської філо
софії; після неї розпочався розвиток некласичІlо1· філософії. Тобто німецька 
класична філософія сконцентрувала і водночас вичерпала інтелектуальний 
потенціал філософської думки класичного типу. Зрештою, саме тому її ви
діляють в окремий і особливий етап розвитку новоєвропейської філософії. 

' 
• 

• німецька класична філософія увібрала в себе 

провідну проблематику та ідейні здобутки 

новоєвропейської філософії загалол-1 

• крім того, вона ввібрала в себе важливі 

досягнення усієї попередньої європейської 
філософії: починаючи з античної 

• вона піднесла на новий рівень формулювання та 

вирішення основних проблелt попередньої 

філософії (тобто по-ново.му іх осjнислила і 
сфорлtулювала, надала і:и нового трактування) 

Німецька класична філософія збагатила філософію і науку цілою низ
кою ідейних надбань, до яких треба віднести насамперед чотири про
відні принципи, які широко використовуються сучасною наукою. 

m�.��������)!,f��д��o11:'�i���� .fft�����f ��; ., . . 
а�ти�ності . знає,110 ли1ие те і настільки, i;fO і наскільки увійшло в контекст нашої 

св основі всіх знань, понять і д}1,1юк ле:JІсить людська активність; лrи 

аоо дtяльи�ст1 діят,ності 

сбудь -яке з1ш1шя набуває свого обгрунтування. достовірfІості та системиості виправдання лище в систе,ні знань зна11ня 
розвитку 

рефлексії 

Гу світі все пов 'язане з усLн; цей загальний зв 'язок резю.нусться Lс"диним результатом - розвuтко.11 [розвиток зжшь, а тако:ж і розвиток узага.1і люжлuвuй лuute то.ну, що 

ко:жен крок у процесах буття входuт ь  у єдиfІе ціле. То.11у розвиток 
постає 11оглиблею1я,1 1 і збагачеrтям злtісту т их процесів, що 

розвиваються. Розвиток пізfІш111я відбувається через рух від 
fІеусвідо.нле11ого до усвідо,11ле11ого, від усвідомленого частково - до 

усвідо,нленого повніше та ifl. 
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• Зазначеl-lі принципи широко використовує cyчacl-la 1-lаука; ввійшли 
вони також і в л1асову свідол,tість, поставши загальllоприйнятими 
наголосами у ktіркуваннях різних планів. 

7.2. Іммануїл Кант - творець німецької 

класичної філософії. Основні ідеї І. Канта 

Початок німецької класичної філософії 
п ов 'язаний з діяльністю Іммануі"ла Канта 
( 1 724- 1 804) , який народився і прожив усе 
життя у прусському місті Кенігсберзі (тепер 
Калінінград) . Тут він закінчив гімназію та 
університет, у якому пізніше пройшов шлях 
вщ доцента до ректора. 

Життя І. Канта відповідало його філо
софським уподобанням:  усе в ньому було 
підпорядковане суворому розпорядку й раз Ім.мануїл КА НТ 
1 назавжди прийнятим правилам. 

У своєму місті Кант вважався зразком пунктуальності .  Він щодня здійс-
нював прогулянку в один і той же час, і мешканці мали можливість звіряти 
годинник за Кантом. Будучи людиною компанійською, він мав багато друзів, 
але так і залишився самотнім. Кант був членом трьох академій - Берлінської, 
Петербурзької і Сієнської, а його філософія ще за життя викладалась фак
тично у всіх університетах Німеччини. 

Філософська діяльність І. Канта постала настільки плід
ною та впливовою, що Я. Голосовкер, філософ київського похо
дження, з цього приводу висловився так : "На шляху людської 
освіченості існує місток, обминути який не.можливо; ім 'я цьому 
місткові - Іммануїл Кант". 

У філософській діяльності І. Канта виділяють три періоди. 
У докритичний період своєї діяльності І. Кант розробив космогонічну 

гіпотезу, згідно з якою Сонячна система є продуктом поступового охолод
ження газової туманності. Тут уперше поняття еволюції було поширено на 
космічні явища (до Канта панував погляд на Космос як на сталу й незмінну 
систему тіл і рухів) .  

Найважливіші ідеї філософії Канта були розроблені у критичний період 
(назва пов'язана з першим словом у титулі трьох основних праць цього пері
оду -· "критика ": дослідження самих підвалин) . На першому плані в цей пе
ріод перебуває ідея так званого "коперниканського перевороту " у філософії. 
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Характеристика періодів . філософської діяльності L Канта 

Часові межі Назва Нап12.ями діяльності Основні 
пе12.іоду періоду та основні n12.a-t&.i п12.облеми 

спроба пояснити Яким чином на 
"походжеюtя світів, ( підставі розгляду 

1 1  50-60-ті рр. докри-
ви

.
никнеюtя неб�

.
сних самих лише 

фізичних сил і 
XVIII ст. тичний 

тzл та причини zx 

руху ". Праця - процесів можна 

"Загальна природна пояснити сучас-

історія і теорія неба " ний стан Космосу 

дослідження "здіб-
ності розуму взагалі, 
тобто у відношенні 

"Що я зможу до всіх знань, до яких ( 1 1 
він може прагну- знати ? Що я 

70-80-ті рр. кри- ти . . .  ". Праці - повинетt робити ? 
XVIII ст. тич ний "Критика чистого На що я можу 

розуму ", "Критика сподіватись ?"  
практичного розуму ", 
"Критика здатності 
судження " 

з 'ясувати питання про 
те, чи зможе людина за ( 

1 1 90-ті рр. � антроп� 
реальних умов життя Питання "Що таке 
здійснити своє приз на- людина ? " 

XVIII ст. логічний 
чення; праця - "Антро-
пологія з прагматичного 
погляду ". 

До І. Канта вважали, що пізнання є результатом дії на людину зовнішніх 
чинників. При цьому людина сприймає (тобто перебуває пасивною), а світ 
діє на неї. Кант "перевернув " це співвідношення: він проголосив, що пізнан
ня і знання постають результатом людської (насамперед -розумової) актив
ності. Людина пізнає лише тією мірою, якою сама випробовує природу, ста
вить їй запитання, вибудовує розумові гіпотези та конструкції: "Природо
знавці зрозуміли, що розум бачить лише те, що сам створює за власним пла-
1-юм, що він із принципами своїх суджень повинен йти попереду . . . і змушувати 
природу відповідати на його запитання. Розум повинен підходшпи до приро
ди, з одного боку, зі свої.ми принципшш, .. з іншого - з експериментами, .. щоб 
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черпати із природи з1-tшmя, але 1-te як школяр, якол!/у вчитель підказує все . . , 
а як суддя, ИfО з.мушує свідка відповідшпи на запропонова1-tі запитаю-tя ". 

Аналогія з наслідками відкриття М. Коперника тут досить оче
видна: Коперник ніби зрушив Землю (яку до того розглядали не
рухомим центром Всесвіту), а Канпz зрушив людину, поклавши 
край її пасивності. У чому полягає значення цього перевороту? 

По-перше, � Кант дав більш виправдану карпzuну піз1-tання: пілюння не є 
дублюватшям реальності, не є пере!lесенням речей у людський інтелект, а є 
діяльністю створею-tя інтелеюпуальних засобів людської взає,нодіїзі світом. 

дають 
матеріал 
пізнання 

продукує 
форми 

через чуття 
решzьність 
нам 
надається 

розсудко;и 
решzьність 
мислиться 

По-друге, � людський розум люже виз1юпщ надійним лише таке знання, 
яке він сам вибудував на зрозр.tілих йому пршщипових засадах і обrрунту
вав з 11еобхідністю. 

По-третє, � у к01щепціі' І .Канта людина постає творчою і діяльною,· при 
тому чим вона активніша, тшн розгалуженішими будуть їі' зв 'язки з 
дійсністю і, відповідно, - ширши1ии шаття. "Коперниканський переворот" 
І .Канта був першим варіштzом обtрунтування у німецькій класиці пршщи
пу аюпивності. 

Якщо пізнання змінює напрям і здійснюється від людини (як 
суб 'єкта) до дійсності (об'єкта) , виникає запитання: звідки 
людський інтелект бере перший, початковий зміст для своїх 
побудов? У відповідь на це запитання Кант окреслює концеп-

. . . 
ц�ю шзнавального процесу, яка починається �з визначення 
джерел шзнання. 
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І. Ка11т вважав, що найпершими джерелами знання постають чуття, че
рез які нам надається реальність та які постачають матеріал для знання і 
пізнання, та розсудок, за допомогою якого в ідбувається мислення. Розсу
док мислить, а це, за І. Кm111101н, значить, що він  продукує форми інтелекту
альної діяльності та вміє ними оперувати . 

Чуття, за Kallmoм, дають нам матеріал, сам по собі  неоформлений і не
впорядкований, але не в тому сенсі, що чуття не дають нічого визначеного, 
а в тому, що самого факту бачення, відчуття, дотику, запаху недостатньо 
задля того, щоб через це вже отримати знання. 

Отже, у відношенні до знання матеріал чуття має майже нульовий зміст. Роз
судок, володіючи формами думки, упорядковує та оформлює матеріал чуття 
накладанням на нього своїх форм. Названі форми - категорії, за Кантом, при
таманні розсудкові за самою його природою і тому постають як "апріорні " -
переддосвідні, позадосвідні ,  тобто розсудок їх в собі віднаходить. Тому вони 
і здатні оформлювати чуттєві дані й бути відкритими та зрозумілими розсуд
кові. Унаслідок того вони продукують знання необхідні (для дій та спогля
дання розсудку), а не випадкові .  

Р о зсудо к 
(о п ер ує 

апріорними 
формами-

катеrорікми\ ( 

Інтелектуал ь-
на  
активн і сть 
с уб ' є кта 

Йдучи за Kallmoм, при людському погляді на світ ми бачимо у сприй
нятті предмет (або явище, феномен), який має певну визначеність тому, що 
постає результатом синтезу апріорних категорій розсудку та матеріалу 
чуття; останні викликані дією зовнішніх речей на органи чуття . Ця дія є, 
але вона не дає знань, а тільки збуджує нашу розумову активність. Лише 
через синтез категорій та матеріалу чуття перед нами постає дещо визначе
не в інтелектуальному, знаттєвому плані. Наші навички здійснення подібних 
синтезів Кант називає досвідом. 
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• Отже, досвід - це узгодження інтелектуальних форм і . . . 
даних вщчутпв, вш дає предметне наповнення нашому 
інтелекту. Значить, досвідчена людина - це не просто 
людина, яка багато що бачила, а яка здатна це бачене 
ще й перевести у певні міркування та висновки. 

Якими є речі, що діють нам на органи чуття самі собою? Як учить Ка11т, 
на це запитання не існує ствердної відповіді, оскільки ми завжди бачимо те, 
що набуло визначеності в полі споглядання (тобто те, що вже є результатом 
інтелектуального синтезу) . Річ поза сприйняттям, поза синтезом нам недо
сяжна й невідома. Роз'єднання речі (річ-у-собі) та предмета дає змогу Кан
тові (і нам) побачити перспективи пізнання: адже невідому нам річ (об'єкт) 
можна нескінченно пізнавати, переводячи її зміст у зміст предмета пізнання. 
Цим роз'єднанням пояснюється також і те, що ту саму річ можуть пізнавати 
різні науки, вбачаючи в ній різні предмети (бо вони накладають на цю річ 
різні форми її упорядкування та осмислення). 

Чому ж різні люди ба чать предмети схожими, а не лише відмінними? Зда
валося б, ми могли б довільно оформлювати дані відчуття. Отут якраз і ні, 
бо, за Кантом, в основі синтезу категорій розсудку та чут.тя лежать ти
пові просторово-часові схеми 1-шших дій із речалт. Тобто ми бачимо в ре
чах передусім такі визначеності, які пов'язані із особливостями наших взає
модій з ними. Тому люди з різним досвідом діяльності, люди різного фаху в 
тих самих речах бачать різні предмети. Отже, досвід - це досвід діяльності 
(правда, за Каl-lтом, насамперед розумової). У його осно.ві лежать просто
рово-часові схеми дії. Результат досвіду - предметний зміст нашого пізнан
ня, побудований категоріями розсудку. А на основі чого ми сполучаємо пев
ним чином самі категорії? За Каюпом, існує ще один рівень роботи інтелек
ту -розум. Він оперує ідеями, які і визначають спосіб упорядкування кате
горій розсудку. За змістом ідеї сягають найвищих питань життя і буття: що є 
Бог, чи існують безсмертя душі та свобода волі .  Ідеї не стосуються досвіду, 
бо виходять далеко за його межі, а тому їх не можна досвідна спростувати 
або підтвердити. Унаслідок того ідеї можна сформулювати в їх протилеж
них значеннях; за Кантом - у  формі антиl-lомій. Наприклад, можна ствер
джувати, що світ скінченний, а також, що він нескінченний. Реальний досвід 
ніколи не дасть нам остаточної відповіді щодо цього питання. На якій же під
ставі ми зупиняємось на певних ідейних позиціях? За Каl-lтом, тут ми спира
ємось лише на віру. Звідси випливає знаменита теза І. Канта: "Мені дове
лос.Я обмежити (окреслити межі) розум, щоб звільнити місце для віри" . 

Із такого розуміння пізнання випливає, що знання будується 
радше "згори ", а не "шизу ", що без дій розуму та розсудку наш 
пізнавальний досвід просто неможливий. Слід зазначити, що 
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. . . 
сучасна наука шдтверджує ЦІ принципово важлиш положен-
ня філософії І. Канта. Філософія, ставлячи граничні, фунда
ментальні питання нашого буття, за Кантом, виходить за . . . 
меж1 можливого досвщного знання, а тому лишає вир1шення 
таких питань на вибір кожної конкретної людини. 

До надбань філософії І. Канта слід віднести також його етичні, естетичні 
та соціологічні ідеї. У сфері моралі Kallт виходив із визнання вихідної 
рівності всіх людських розумів як суверенних чинників свідомого вибору 
поведінки. З такої рівності випливає, що кожен окремий розум повинен у 
прийнятті рішень діяти як загальний розум. На цій основі формулюється 
кантівський "категоричний імператив" ("остаточне повеління"): "Чини зав
жди так, щоб максима (тобто вираз у формі принципу) твоєї волі могла 
мати також і силу . . .  всезагального закону ". Це означає, що людина, оби
раючи певний тип поведінки, повинна припускати можливість такої ж пове
дінки для будь-кого . У сфері естепшки Кант дійшов висновку, що там, де 
йдеться про мистецький смак людини, не діють закони логічного обrрунту
вання .  Тому естетичні сприйняття є цілісні, неаналітичні, непрагматичні, і 
естетичні судження будуються як ціннісні, оцінні. 

Глибокими і повчальними були ідеї І. Канта щодо руху історії; вони збері
гають свою актуальність ще й донині . Кант вважав, що в основі історичного 
процесу лежать природні потреби людини. Але людина внаслідок своєї ви
хідної обмеженості та незахищеності повинна виявити свої розумові здіб
ності і стати творцем нового життя. Розум рухає людські дії, а також визна
чає прямування історії до справедливого, розумно організованого грома
дянського суспільства, де повинні запанувати закони, рівність, справед
ливість та зага.дьний мир. 

• Отже, ознайомлення з ідеями І .  Канта вводить нас в осереддя фун
даментальних проблем філософії: але іх розв 'язання Кант здійснює на 
новому рівні усвідомлення, розроблення та обгрунтуватtя. 

7.3. Філософські ідеї Й.-Г. Фіхте 

та Ф.-В.-Й. Шеллінrа 
Ідеї І. Канта із захопленням сприйняв Йоганн-Готліб Фіхте 

( 1 762- 1 8 1 4) ,  який ще більше підсилив ідею активності суб'єкта 
(людини) у процесі пізнання. Фіхте вважав, що з міркувань Кан
та можна без будь-яких втрат вилучити "річ-у-собі", адже вона 
все одно не мала ніяких визначень .  Тому весь зміст пізнання 
або ж зміст наших уявлень можна вивести з активності Я : 
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"Джерелом будь-якоі"реальності постає Я, оскільки воно є без
посереднім. Тільки через посередництво Я іразом з ним надаєть
ся і поняття реальності ". 

Йогшт-Готліб 
ФІХТЕ 

За Фіхте, самоутвердження Я тотожне з його буттям: 
"Будь-яка реальність діяльна, і все діяльне є реальністю" . 
Але задля того, щоб із діяльності Я виник хоч якийсь 
зміст, йому треба мати межі, границі діяльності (безмеж
не є невизначене) . І оскільки єдиною реальністю є лише 
Я, то воно може розмежуватися тільки із самим собою: 
Я відрізняє себе від себе ж самого у вигляді не-Я . Із цьо
го протистояння починає розгортатися зміст усієї реаль
ності Я. Насамперед це просторово-часові окреслення 
дії: реальність Я - це крапка, його відхід від себе - лінія ,  
заперечення лінії - площина, рух площини - об'єм. 

Рух площини 
Рух лінії 

Я=Я Я та не Я 

рух крапки 
Я=не Я 

синтез Я і не Я 
Фіхте особливо наполягав на тому, що ретельно фіксована кон

структивна діяльність розумового Я відкриває шлях до значного 
підвищею-tя достовірності та ефективності науковоі'теорП (і в 
тому він мав рацію) . Щодо людини, то Фіхте вва:ж:ав діяльність 
ії першим і основним визначенням: "Діяти! Діяти ! - ось для чого 
ми існуємо" .  

Відповідно, особливою цінністю стає свобода: "Істинною ме
тою людського роду . . .  є не розуміння буття, а розумне станов
лення через свободу" . Досить очевидно, що ідеі' Й . -Г . Фіхте були 
співзвучні своі'й епосі, а багато в чо.му 31-lаходять прихильників і 
в наш час. 

Ще один представник німецької класичної філософії Фрідріх
Вільгельм-Й озеф Шелліш ( l  775- 1 854), поділяючи думки Канта 
й Фіхте, по-свщму змінив в ідеях останнього змістові акценти. 
Шеллінr вважав, що вихідним пунктом для знання та виявлення 
будь-якої реальності є Я, яке себе усвідомлює. Будь-які кроки 
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такого самоусвщомлення постають як єд
ність ,  тотожність об 'єкта та суб 'єкта . Ос
танні завжди співвідносні; сказавши "об 'єкт ", . . . 
ми неодмшно маємо на уваз1, що таким вш 
є для когось, тобто для суб 'єкта, і навпаки. 
Водночас вони є сторонами розуму, що ус
відомлює себе, який лише один може бути 
початком як знання, так і реальності . Отже, 
такий розум є єдністю дії та споглядання, 
але це вже не окремий індивідуальний ро
зум, а всезагальний світовий. 

Фрідріх-Вільгельм
Йозеф ШЕЛЛІН[ 

' 
• 

споглядання 

діяльність 

породження 

свобода 

• Шеллінr робить висновок, що необ.межені, довільні прояви Я ма
ють більш цілісний, більш синтетичний характер. Тому мистецтво 
перевершує науку: "Таким чином посту люється наявність . . .  водночас 
як свідомої, так і несвідомої діяльності. Такою діяльністю може бути 
лише естетична діяльність"; м.итець діє вільно, але не бездумно. 

Отже, Й -Г Фіхте та Ф. -В. -ЙШеллінrрозвинули ідеї І.Канта в на
прямі зближення форм інтелектуальної активності та форм буття, на
полягаючи на їх генетичному зв' язку аж до повного ототожнення . 

7.4. Філософія Геrеля як найвище досягнення 

німецької класичної філософії 
Георг Вільгельм Фрідріх Геtель ( 1 770- 1 8 3 1 ) народився у 

м .  Штуттгарті, навчався на теологічному факультеті Тюбінrен
ського інституту, займався домашнім учителюванням, був ди
ректором Нюрнберзької гімназії і, нарешті , завершив свій 
творчий шлях ректором Берлінського ун;іверситету . Саме 
Гегель у своїх працях надав ідеям класичної філософії системно-
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завершеного вигляду. До його філософської 
системи входили як найважливіші досягнен
ня попередньої філософії, так і філософське 
осмислення основних сфер людського пізнан
ня та життєдіяльності . У 20-ті роки ХІХ ст. 
геrелівській філософії було надано статус 
офіційної філософії прусського уряду. 

Що ж являє собою філософія Гегеля і зав
Георг-Вільгельм- дяки чому вона набула таких унікальних рис? 
Фрідріх ГЕfЕЛЬ Вирішуючи питання про вихідну основу буття, 

Гегель синтезував ідеї своїх попередників . Він вважав, що осно
вою світу є духовна субстанція - абсолютна ідея, яка є єдністю 
свідомості та самосвідомості . Водночас це не лише субстан
ція, а й суб'єкт, тобто діючий розум. Це означає, що абсолют
на ідея •усе породжує, • усе охоплює і • все залучає у поле 
свого інтелектуального споглядання (рефлексії) . 

всеохоплююча реальність (субстанція) 

єдиний універсальний чинник усіх форм буття (суб 'єкт) 

світловий розум, єдuт-tе рефлексивне поле 

Якщо це так, то виходить, що абсолютна ідея вибудовує ре
альність сама із себе й водночас залучає усе це (реальність 
та її конструювання) у свій зміст. Тобто вона весь час збага
чується, нарощує своє зм1стове наповнення, залишаючись 
єдиною та всеохоплюючою. 

принцип тотожності /vtислення і буття (все, що є,по
роджене мисленНЯ;vt і може бути зведеним до нього) 

· '  · принцип усезагального зв 'язку (все пов 'язане з усім) 

� принцип розвитку 

Якщо абсолютна ідея всеохоrmююча, то вона не має і не може мати ніяких 
зовнішніх чинників для своїх дій. Це означає, що такі чинники можуть бути 
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лише внутрішніми. Постає проблема визначення внутрішніх джерел руху, 
активності абсолютної ідеі", а отже, і всього, що існує. Оскільки рух - це 
зміни, то він передбачає наявність внутрішніх відмінностей, граничним про
явом яких постають протилежності. Саме протилежності є граничними 
межами можливої мінливості будь-яких предметів і явищ у границях певної 
якості (протилежнішого за протилежне не існує) . 

Якщо ми розглядаємо речі через протилежності, тобто їх граничні про
яви, то ми беремо їх загалом. Враховуючи те, що це є протилежності того ж 
самого предмета, які невіддільні одна від одної, вони постають разом як 
протиріччя - єдність та взаємовідштовхування (боротьба) протилежностей. 
Тобто річ, осмислена через суперечності (єдність та боротьбу протилежнос
тей) , постає водночас внутрішньо цілісною, проте варіативно, різноманіт
но виявленою. Звідси також випливає, що осмислення речі через її супереч
ливість дає нам змогу ніби затиснути її в її гранично можливі межі, тобто 
мати її в цілому, а не частково та не однобічно; тому Геrель і висунув в свій 
час на перший погляд зовсім парадоксальну тезу : "протиріччя є ознакою 
істини" . Але, звичайно, це не слід розуміти як заклик до нагромадження 
нісенітниць та парадоксів, а лише до вправ у мистецтві брати речі цілісно -
як боротьбу протилежностей у межах однієї сутності . 

• Протиріччя постають "душею " всієї" конструкціі геrелівськоі· філо
соф П. Якщо протилежності дають нам цілісні окреслення предме
та, то це означає, що всі його проміжні стани являють собою певне 
співвідношення, певну пропорцію поєднання протилежних якостей. 
Тобто предмет постає як суперечливий, мінливий, рухливий. У про
тилежТ-tИХ виявленнях та окресленТ-tЯХ він ніби сам відрізняється від 
себе, залишаючись єдиТ-tим, але різноманіттю виявлетшм та супереч
ливим. Саме таке баченТ-tя засад світу називається діалектикою. 
Унаслідок того геrелівську філософію характеризують як діалектич
ну, а самого Геrеля - як видаттюго теоретика діалектики. Бо він не 
лише стверджував, що світ рухливий та змінний через боротьбу про
тилежностей, а й уперше розкрив зміст та значення протилежних 
визначень реальності, створив вчення про протиріччя. 

Оскільки абсолютна ідея у філософії Геrеля постає єдиною 
основою реальності, то вона із необхідністю демонструє свій 
суперечливий характер, проходячи послідовно в своєму жит
тєвому циклі через стадії q тотожності, qвідмінності-проти
лежності та q внутрішнього синтезу. Початкова, змістова 
тотожність ідеї проявляється в логіці - в русі чистих інтелек
туальних форм. Проте тотожність - це лише один бік сут-
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ності абсолютної ідеі� а іншій - це в ідмінність, що доходить до 
ступеня протилежності. Тому, як каже Геtель, абсолютна ідея 
"відчуджує"  сама себе у стан природного буття, і природа, 
таким чином, постає у Геtеля як царство нескінченного нагро
мадження відмінностей; "природа є зовнішньою самій собі" -
улюблене визначення Гегеля. 

Маючи внутрішньо суперечливий характер, абсолютна ідея проходить 
три основні стадії свого розвитку, що становлять її життєвий цикл. 

Життєвий циІ<Л А бсолютної ідеї 
у філософії Г еtеля 

Відмінність -
заперечення попереднього стану 

(природа, тобто множинність, 
мінливість, еволюція) 

"Антитеза " 

Заперечення 2-ї стадії 
(заперечення заперечеют) 

Завершення самопізнання 

(абсолютне знання) 
"Сиитез" 

Самототожність ідей -
(й" зміст =логіка) 

"Теза " 

Зрозуміло, що цей цикл зумовлений розвитком внутрішніх суперечностей, 
а оскільки абсолютна ідея являє собою єдину основу усіх явищ та процесів 
дійсності, то подібний цикл ніби "вкарбований" в усе на зразок своєрідного 
"генетичного коду" діалектики. Звідси випливає звісна (сумнозвісна) харак
теристика геrелівської філософії як нагромадження "тріад" : теза - анти
теза - синтез 1 т.д. 
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Чому ці стадії саме такі? Тому, що вони вичерпують можливі варіанти 
взаємодії протилежностей у внутрішніх протиріччях абсолюптої ідеї: с::> спо
чатку домінує (проявляється) одна протилежність ("теза"), с::> потім її посту
пово перевершує (через самовиявлення) друга протилежність ("антитеза"), 
с::> потім, накладаючись одна на одну, протилежності зливаються ("синтез"). 

Коли протилежності синтезуються, виникає нова якість, бо виникають нові 
протилежності і нові межі їх взаємодії. У такому разі, за ГereлeJvt, абсолютна 
ідея повністю розгортає усі свої можливі визначення, пройшовши шляхом 

� еволюції природи, � людської історії та � пізнання. Тому весь рух завер
шується абсолютним знанням. Досвід самовизначень може нагромаджуватись 
і далі, тому розвиток іде шляхом заперечення та заперечення попереднього 
заперечення, тобто спіралеподібна. Зазначений тріадний (потрійний) цикл про
низує усю систему філософії Геrеля, бо все суперечливе і рухливе. 

СИСТЕМА ФІЛОСОФІЇ ГЕfЕЛЯ 
(основні праці) 

"Фсно.11енологія духу" 
( om1c J1с11111тєвого циклу абсо.1ютної ідеї загаqо_ н ) 

стадіїрозвuтJ...у абсаиотної ідеї 

природа J 
JJ 

[ " Філософія прu[ХJди "J 

історія суспільства 
т п  пrпnп 

"Філософія історії" 

іс111орія сус11ільс1111ш 
111а особа 

\ 
дух (свідомість) 

"Наука логіки " 

"Філософія релігії" 

"Естетика " 

"Історія філософії"  

Наведена схема розгортання гегелівських філософських 
міркувань демонструє синтетичний і системний характер філо
софії Геtеля і пояснює, чому і як вона вбирає у себе основні 
сфери життєдіяльності та пізнання: адже в ній людське пізнання 
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. . . 
постає як всекосм1чна сила виявлення внутр1шюх можливос-
тей буття як такого, до того ж воно наслідує усю всесвітню 
еволюцію. У цій схемі також досить виразно видно основні 
складники філософської системи Геrеля, бо вони й дають цілісне 
окреслення "життєвого циклу" абсолютної ідеї. Ця система скла
дається із праць: + "Феноменологія духу" (опис циклу абсолют
ної ідеї загалом); + праці, що докладно аналізують стадії роз
витку абсолютної ідеї - природа - "Філософія природи" ;  • істо
рія суспільства та особа - "Філософія історії' ', "Філософія духу", 
"Філософія права"; • дух (свідомість) - "Наука логіки ", "Істо
рія філософії", "Філософія релігії'', "Естетика". 

Якщо джерела геrелівської філософської системи містять
ся у "Феноменології духу ", то серцевина - у "На уц і логіки ". 
Геrель створив принципово нову порівняно з Арістотелевою 
логіку -логіку діалектичну, логіку протиріч. До неї входять три 
частини: • буття, • сутність, •поняття. У кожній її частині 
зміст та еволюція думки здійснювались через суперечливе 
співвідношення категорій за законами тріади (наприклад, у 
розділі "Буття ": якість - кількість - міра) . Свою логіку Геrель 
розглядав як логіку розуму, а не розсудку, тобто це була логі
ка, здатна здійснювати рух думки в окресленнях цілого, а не 
часткового ,  не уникаючи протир1ч, але і не консервуючи їх у 
вигляді антиномій (як це зробив І. Кант) .  

Як це  слід розуміти? Геrель обtрунтував думку про існування трьох рівнів 
діяльності свідомості: чуттєвість (це те, що надане свідомості) , рефлек
сія (це свідома фіксація чуттєвості, розумове оперуваюІЯ ії матеріалом) 
та рефлексія рефлексії (самосвідомість, фіксація свідомістю своїх власних 
актів) . Ще якогось іншого рівня принципово не може бути, оскільки й на
далі, якщо ми спробуємо сходити вище, повторюватиметься лише "рефлек
сія рефлексі(', тобто фіксація рефлексією себе самої. Цілісне, або розумо
ве, мислетtя - це і є мислення "другоїрефлексіі"', коли ду1�1ка усвідомлює, що 
все, що вимальовується у ній, є змістом лише тієі· ж самої ду1�1ки. Тому діа
лектична логіка Геrеля - це логіка самоусвідо1�1леної думки, логіка вибудову
ваюtя р ізноманітного змісту в межах того ж самого розу1�1у. Різно-
1�1анітність того самого, як це було засвідчено перед цим, виражається у 
протиріччі; отже, логіка "другоі"рефлексП" є логікою протиріч. 

Завдяки діалектичному методу мислення Геrель окреслив еволюцію при
роди, історії та особи як єдиний, але розмаїтий процес, у якому свобода та 
необхідність, добро і зло,  єдине та множинне, сутність і явище постають не 
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• 

• 

• 

• 

граничні межі мінливості 
речей 
граничний ступінь 
відмінності 
виявлення цілості пред-
метів та явищ 
пропшріччя як єдність та 
боротьба протиле:жностей 
у ме:жах однієї сутності 

окремими реаліями, а елементами світо
вої цілості, причому розвиненіші фор
ми вбирають у себе попередні, але під
порядковують їх новим законам, і, о�же, 
утворюються не лише система співіс
нування, а й підпорядкування, тобто 
ієрархії. Людина, наприклад, у своєму 
шдивщуальному розвитку проходить 
усі основні моменти загального куль
турно-історичного процесу. Звідси 
випливала вимога Геrеля: розглядати 
кожне явище історично, у розвитку та 
крізь його внутрішні протиріччя. 

Хоч Геtель і зробив внесок майже в усі сфери пізнання, гідні 
філософської уваги, досить очевидні недоліки його вчення: 

панлогізм, тобто панування логічних конструкцій 
над усім і всіляким змістом реальності; 

• намагання підпорядкувати одиничне, індивідуальне 
загальному; 

• телеологізм, тобто розгляд історії як тако і: що йде 
до завершення через виконання призначеної" iu мети. 

• Попри все філософія Геrеля не може не вражати своєю грандіоз
ністю, стрункістю, багатство.Jи змісту та майстерністю виконан
ня. Філософія Гегеля була і залишається не лише школою мислення, 
а й певнил1 перехрестял1 європейської думки, від якої до сьогодення 
тягнеться вfШ,ика мережа зв 'язків і живих струл1ів. 

�-
7.5. Антропологічний принцип 

філософії Л. Фейєрбаха 

Людвіг А ндреас Фейєрбах ( 1 804- 1 872) після навчання у Гей
дельберзі (теологічний факультет) та в Берліні (філософський 
факультет) став палким прихильником та одним із кращих 
учнів Геtеля. Деякий час він був викладачем філософських дис
циплін, але після того, як виступив із критикою релігії (вихід у 
1 830 р.  книжки '�умки про смерть та безсмертя '}, був змуше
ний покинути викладацьку діяльність. У 1 837- 1 860 рр. Фейєрбах 
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веде відлюдне життя у селі Брукберr. В останні роки життя він 
проявляв цікавість до робітничого руху. 

У філософії Л. Фейєрбах постав як новатор, досить суттєво віді
йшовши від основного русла думок своі·х попередників. Доклад
но вивчивши філософію Геrеля, він побачив у ній "логізовану 
теологію" . Замислившись над причинами панування релігії у 
суспільній думці, Фейєрбах дійшов висновку про те, що релігія: 

• втілює віковічні людські мрії та ідеали; 
• змальовує досконалий світ; 
• виконує функції компенсації людської не.міч!-іості, недоско

налості, страждання. 
Звідси випливає висновок філософа: "Релігія постає як тотожllий із супz

ністю людини погляд на супшість світу та людшш. Але не людина підно
ситься над своі"м поглядом, а погляд тшд нею, одухотворює та визтючає Zї; 
панує над нею. Сутність і свідомість релігії вичерпується тим, що охоп
лює сутність людини, ії свідомість та самосвідол1ість .  У релігії" немає 
властюго, особливого змісту". 

Якщо релігія є сутністю людини, якщо вона є свідченням людської необ
хідності, то, за Фейєрбахом, слід повернути людині всю повноту її життя, 
піднести, звеличити людину. А для того насамперед слід визнати за потрібні 
й необхідні всі прояви людини, або, як каже Фейєрбах, усі її сутнісні сили 
чи властивості : "Якими є визначальні риси іспштто людського в людині? 
Розум, воля та серце. Досконала людuтю володіє силою .мислення, силою волі 
та силою почуття" . Тому слід повернутися обличчям до природи, у тому 
числі й передусім до природи людини: "У чому полягає л�ій '�нетод "? У moA1y, 
щоб через посередttицтво людини звести все надприродне до природи та 
через посередництво природи все 1-шдлюдське звести до людшш". 

Все через людину, і тому справжньою філософією може бути лише антро
пологія. Фейєрбах вимагає від філософії повернення до реальної людини, 
до реалій людини, до її дійсних проявів .  Мислить, за Фейєрбахом, не душа, 
не мозок, а людина: " У палацах .мислять інакше, ні:JІс у хатинках . . . ". Якщо 
ж ми повертаємось до реальної людини, тоді істинною діалектикою стає "не 
монолог окремого мислителя із самим собою; це діалог між Я та Ти". 

' 
• 
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На місце любові до Бога Фейєрбах закликає поставити любов до 
людини, на місце віри в Бога - віру людини в себе саму. На думку 
Фейєрбаха, філософія любові здатна витіснити релігію як перекру
чену форму людського самоусвідомлення. Єдиним Богом для лю
дини постає тільки і тільки людина. А людське спілкування з при-
родою та собі подібними стає основним людським скарбом. 
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• Отже, 11юж1-ш конспштувати, що Л.Фейєрбах був чи не першим 
філософом, який помі111ив вичерпуванпя ідейного потенціалу класичної· 
філософії. Він зрозу1нів, що після того, ЯІ< уся європейська філософія, 
а з особливою плідністю - німецька класичпа філософія - високо піднес
ла духовну реальність і збудувала десь у височині кришталеві палаци 
чис1поі· думки, після того, як це будівництво було у иайва:J-Ісливіших 
рисах деталізоване і завершене, лишалося лише одне - повернути все 
це на землю, до людини. Фейєрбах по.мітив і те, що кришталеві пала
ци - не найкраще житло для реальної людини, і спробував запропону
вати їй дещо інше. Слід сказати, що акцеюпувтшя принципово діало
гічної природи людини, ролі людського почуття, зокрема любові, ша
йшло зацікавлений відгук у багатьох мислителів ХІХ та ХХ ст. 

Висновки 

$:JJ Німецька класична філософія постала як особливий, ви
щий етап у розвитку європейської" філософії: як ко1-щент
рація проблем, ідей та надбань класичного типу філософ
ствування. 

Вона збагатила науку цілою низкою плідних ідей, що 
були розроблені з надзвичайною глибиною, розмахом та 
майстерністю. 

Водночас німецька класична філософія вичерпала ідей-
. ний та методологічний потенціал класично і '  філософії" і по
стала, з одного боку, неперевершеним взірцем культури 
мислення, а з іншого - як переддень появи принципово ново і' 
філософ й". 

Резюме 

Ф Німецька класична філософія за часш.� входить до філософіУ Нового часу, 
пр01пе вона змогла ввібрати в свої· теорй" провідні проблеми всієї· попе
редньої" філософії; надати ї:М нового вирішення, а тому постала завер
шею-tям і найвищим досягненням європейської класичної· філософП. 

® І.Кант, засновник ніАtецької класичної" філософії; поклав в основу своєї 
філософй" прщщип активності, згідно з яюlм знання виникають внаслі
док інтелектуальної· конструктивної" діяльності: людина лише тоді 
здатна угледіти щось у дійсності, коли вона збудує в своїй свідо1иості 
певну іїмодель; завдяки послідовному проведенюо цього принципу, І. Кант 
розробив струнку пш деталізовану картину людського пізнання, а та
кож зробив вагомі внески у цілу низку філософських дисциплін. 
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® Після І.Канта у німецькій класичній філософй: з одного боку, був підси

лений момент активності (І. -Г. Фіхте) , а, з іншого боку, ця активність 
була переведена до рангу дії світового інтелекту (Ф.Шеллінr) . 

® Синтезом усіх попередніх пізнавальних досягнень німецької класичної 

філософії' постала філософська система Г. Геrеля; в Гt" основу був покла
дений принцип поступового розгортання змісту та визначень А бсолют
ноі· ідеі: яка, як єдина основа усякого сущого, ие мала ніяких зовнішніх 
чинників свого руху, а тому постала в окресленнях саморуху, внутріш
ньої активності; за Геrелем виходило, що джерелом усякого руху поста
вали внутрішні суперечності речей та явищ; ці міркуваю-tя Геrель поклав 
в основу нової розробленої· ним діалектичної· логіки. 

® Останній представник німецькоі· класичної філософії' Л. Фейєрбах зробив 

спробу перевести всі ідеі своіх попередників у русло людського самовиз
иачення та самоутвердження, поклавши в основу своєї" філософії" ант
ропологічний принцип. Й ого філософія справила великий вплив на євро
пейську думку ХІХ ст. та постала своєрідним .мkтком між класичною 
та некласичною філософією. 

C1J Питання для обговорення на семінарському занятті 
1 .  Місце німецької" класичної" філософй" в історіі" новоєвропейської' філософії". 
2. І. Кант як засновник німецької· класичтюУ філософії". Філософське новатор

ство І. Канта. 
З .  Розвиток ідей в німецькій класичній філософії після І. Канта. 
4. Філософія Г Геrеля: вчення про абсолютну ідею; системний характер філо

софії"; діалектична логіка. 
5. Зміст "аюпропологічного принципу " у філософіУ Л. Фейєрбаха. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1 .  Особливості та здобутки німецької" класичної· філософії·. 
2. Вплив ідей німецької· класичної· філософії" на розвиток украі·нськоі' філо

софії". 
З. Ідея "коперниканського перевороту " в філософй"І. Канта та іїсучасие ша-

чення. 
4. Вчення І. Канта про рівні та форми пізнання. 
5. Етичні та естетичні ідеі· І. Канта. 
6. Принцип активізму у філософ П 1. -Г. Фіхте. 
7. Філософські ідеі· Ф.Шеллінrа. 
8. Вчення Г.Геrеля про абсолютну ідею. 
9. ГГеrель про можливості та процесуальний характер людського пізнаття. 
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1 О. Теорія діалектики Г. Геtеля. 
1 1 . Антропологічні пш соціальJ-Lі ідеї Г. Геtеля. 
12. Філософія Л. Фейєрбаха та іі.' вплив J-La європейську філософію. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Поясніть, чому німецьку класичну філософію виділяють в окре
мий період розвитку новоєвропейської філософії. 

Завдання 2. Розкрийте зміст і зна чення "коперниканського перевороту" 
І .Канта у філософії. 

Завдання 3. Поясніть, у чому полягає відмінність між розсудком та розумом 
у філософії І. Канта. 

Завдання 4. Що таке предмет і "річ-в-собі" у філософії І. Канта? Як вони 
співвідносяться? 

Завдання 5. Окресліть, в якому напрямі розвивали свої філософські ідеї 
І .  Г. Фіхте та Ф. Шеллінг. 

Завдания 6. Окресліть основні аспекти розуміння субстанції Г.Геrелем. 
Завдания 7. Поясніть розуміння Г.Геrелем життєвого циклу абсолютної ідеї, 

джерел її руху та розвитку. 
Завдания 8. Окресліть основні складові філософської системи Г. Гегеля .  
Завдания 9. Окресліть основні особливості філософської позиції Л. Фейєр

баха. 

W Додаткова література з теми 
1 .  А нтология .мировой философии. Т.З .  - М" 1 97 1 .  
2 .  Гегель Г. -В. Ф. Філософія. В 2-х томах. T. l .  - М "  1 976. Т.2.  - М . ,  1 977 .  
З .  Кант И. Критика чистого разума. - М . , 1 994.  
4 .  Кант И. П ролегоменьr ко всякай будущей метафизике, могущей появиться как 

наука. АМФ. Т. 1 .  Часть З .  - К" 1 992.  
5 .  М отрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей. - М" 1 99 1 .  
6 .  Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. - К "  1 998 .  
7 .  Татаркевич В. Історія філософії. Т.2.  - Львів ,  1 999 .  
8 .  Тевзадзе Г. Иммануил Кант. Проблеми теоретической философии. - Тбилиси, 1 979. 
9 .  Фейєрбах Л. История философи и. В 3 -х томах. Т . 3 .  - М" 1 967.  
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ТЕМА 8 
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ 

ПРОЦЕС У ЄВРОПІ ХІХ ст. 

Перші десятиріччя після смерті Геrеля були 
пронизані глибокши переконаю-1ям у тому, що 
філософія наблизилась до свого кінця. Поширю
валась впевненість, згідно з якою історія дул,1-
ки досягнула вирішального поворотпного пунк
ту і що залишилась лише одна область, у якій 
треба пізнати істину - конкретне матеріаль
не існування людини. 

Герберт Маркузе 
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У першій трети"і - середииі ХІХ ст. у Європі розпочався процес 
досить радикальної ЗА<tі11и у способі філософствуваття. Наслідко,н 
того було виник11етtя иекласичllоі' філософії. і!' формуваю1я йшло 
кількома тtапрюtшш, але всіх і�х-, за рідкістtu/аі1 виютzком, спорідтова
ла орієшпація на провідну роль у людських діях та поведіт-щі людини 
нераціональних (або ірраціо11аль11их) чинників. 

tW:i1iЩ:t•]& Після вивчення матеріалу теми Ви повиіті 
� якими були умови формування найперших теорій 

некласичної філософії; 
� в чому полягають вихідні ознаки некласичності як за

гальнокультурного явища; 
� що саме та чому некласична філософія не приймала 

у класичній; 
� переваги та недоліки некласичної філософії у порів

няню �з класичною. 

(і!"' проводити порівняння вихідних ідей класичної та не
к.rі:асичної філософії; 

. . 
(і!"' знаходити та оцшювати характерю ознаки некласич-

ності в тезах провідних течій європейської філософії 
другої половини ХІХ ст. ;  

(і!"' пояснювати провідні тенденції розвитку некласичної 
філософії із виходом на процеси сучасного життя. 

+ вихідні особливості некласичного способу філософ
ствування; 

+ провідні акценти у філософських концепціях ХІХ ст . ;  
+ особливості основних напрямів відходу від класичної 

філософії та переходу до некласичної. 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 
8 . 1 .Зміна парадигми філософського мислення у ХІХ - на поч. 

ХХ ст. 
8 . 2 . Вихідні ідеї А .Шопенгауера та С .К'єркегора. 
8 . 3 . Ідеї розроблення "наукової філософії" у європейській 

філософії ХІХ ст. 
8 .4 .Ф.Ніцше та ідеї "філософії життя" . 
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• ВІДЧА Й ЕКЗИС ТЕНЦІА ЛЬНИЙ (або тотальний ) - за К 'єркегорол1, стан, до якого 
людина ,110J1ce пр ийти внаслідок щирого самопізнання та самозаглиблення: шукаючи і не 
з11аходячи ні  в чому свого життєвого кореия, людина впадає у відчай - відчуття абсо
лютної сшrотності та відчуж·ення від усього; це відчуття .може пр ивести людину до 
осмислення свого абсолюптого відношею1я до абсолют11ого,  тобто до Бога, в яко,�.1у 
єдиному знаходить своє виправдання наша і11дивідуал ьніст ь .  
• ВОЛЯ - непояснюване, ірраціональне прагнення д о  сшюздійснення, просте поривашtя до 
буття, що, на думку А . Шопенгауера та Ф. Ніцше, лежить в основі будь-якого існування. 
• ЕКЗИС ТЕНЦІЯ - з лат. - існування; цей термін С. К 'єркегором був витлумачений у 
його 11очатковол1у значенні - "вихід за .;о,,1е:>1сі встановленого, усталетюго " - для позначення 
провідної особливості людського існування: неузасад11еності, відсутності надійних, одно
зтшчних коренів буття. 
• ЖИ ТТЯ - за Ф. Ніцше, єдина справжня реальність, бо все в світі постає лии1е різними 
проявами життя; в основі JІСиття лежить "воліття до волі ", тобто баJІсання прояви-
ти волі1mя як таке. 
• ДІАЛЕКТИЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ МА ТЕРІАЛІЗМ - назва основних філософсь
ких складових вчення .марксиз.му, що прагнув бути системою тверджень про світ, який 
в основі своїй - матеріальний, ніки,н не створений, але дина.мічний і рухливий; соціальна 
історія тлулrачилася як різновид .матеріального процесу, тому її засади визначали проце
си виробництва. Свідомість і мислення при цьому розглядалися як результат стихійних 
перехрещень природних взаємодій, як форма відображенr-1я одних .матеріальних процесів 
у інших; відповідно свідомість не могла мати власного онтологічного статусу: буття 
є первинне, а свідол-�ість - втор инна (відображення ) .  

• ІРРА ЦІОНА ЛЬНЕ - таке, щ о  не  п ідлягає розулtінню, раціонально,ну поясненню т а  
тлумаченню. 
• П ОЗ И ТИВНЕ - основне поняття філософських ,ніркувань О. Конта: я сне, реальне, 
спостережуване, корисне, - те, що повинна вивчати наука, відкидаючи примарне, не
певне, непотр ібне людині та суспільству.  

8.1 .  Зміна парадигми філософського мислення 
у ХІХ - на поч. ХХ ст. 

У 20-30-х роках ХІХ ст. філософія Г. Геrеля набула в Європі 
тріумфального поширення, а в Німеччині ії було проголошено 
офіційною філософією, особливо корисною для зміцнення соцішzьного 
порядку та виховання молоді. Але якраз на вершині визнання 
Гегель раптово помер (14 листопада 1831 р. ) , і в європейському 
філософському житті на деякий час запанувшzи розгубленість і 
невизначеність: було незрозуміло, куди і як повинна дшzі розвиватися 
філософія. А дже геrелівська філософія набула системно заверше
ного характеру, увібравши в себе як найцінніші здобутки поперед
ньої європейської філософії: так і результати філософського 
осмислення основних напрямів людської життєдіяльності. 
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Здавалось, що завдання філософії тепер зводилось до деяких незначних 
доповнень і деталізацій. Не один європейський філософ ставив у цей час 
перед собою запитання: чи можлива філософія після Геrеля? Тому, коли 
Ф. ШеJUZіш; колишній друг Геrеля, оголосив про намір прочитати курс лекцій 
з філософії принципово іншого характеру, ніж геrелівська, його аудиторія 
зібрала велику кількість слухачів, серед яких була група видатних осіб, таких 
як С. К'єркегор, М. Бакут-tін, Ф.Лассаль, Ф. Етельс та ін. Лекції Ф. Шеллінrа не 
задовольнили його слухачів. Але згодом з'ясувалось, що початки справді нової 
філософії з'явилися у Європі ще за життя Геrеля .  

' У 1 8 1 9  р. вийшов друком перший том праці А.Шопенгауера "Світ як 
8 воля та уявлення", який і вважають першою працею нової філософії. 
Поступово процес формування засад нового філософству-

вання став набувати сили і визначеності : виникла некласична 
філософія, особливості якої остаточно визначилися у ХХ ст. 
А явище некласичності поширилось і на інші сфери життя, такі 
як мистецтво ,  наука, культура. Чим же відрізнялась нова, не
класична філософія, від класичної? Відповідь на це запитан
ня ми отримаємо, порівнявши вихідні ідеї класичної й некла
сична]· філософії. 

• 

• 

• 

• 

кон центр о ван е 

i+ говор итu пр о буття безвідносно 

до лю дського сприйняття й 

уяв.Лення безглуз до; ми JІtожемо 

судит и лише про те, що ввійшло 

в конт екст нашого спр ийняття 

і знання;  поза цил1 п итаl-llіЯ про 

буття зал иzиаєть ся відкр ит им 

розум є вищою і найцінт-tішою i+ 
частиною людсь кої" пс_ихіки 

на перший план у людсь кій психіці 

виходять чинники, які за своєю 

природою нерозумні а бо поза

розумні; JІюсштабами й силою д іі' 

вот-t и перевер шують р озум 

розум здатний висвітлити гли- i+ 
бини психіки й орозумнити Ух 

оскільки нерозумні чинники п сихі

ки потужніzиі, то розу.Jи нездат-

за допомогою розуму людина 

спр оможна нш1ежн иJІ1 чин ом 

орган ізувати своє життя і 

взаємини з буттям 

ний і"х опанувати 

i+ розум не лише не сприяє гармоні

зації" людського життя, а іноді 

заважає ць о)v�у. 
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• Як бачимо, за вихідниАtи спрямувштями думки некласична філо
софія принципово відрізт-tяється від класичної", що дає п ідстави 
стверджувати: під час виник11е111-1я некласичтюі" філософП відбулася 
ЗAtilia парадигми (норми, взірця) філософського лшслення. До наве
деного порівняllня слід додати лиutе одне: йдеться про панівні тен
денції. У реальному розвитку філософії" можна шайти і певні ви-
1-lятки з цих тендет-щій, але вони не впливають тю картину процесу 
Зkti11u парадигми загалом. 

Важливо також врахувати й те, що симптоми та ознаки некласичності про
явили себе не лише у філософії: q у літературі їх пов'язують із творами німець
ких та австрійських романтиків, q у живописі - із появою спочатку імпресіо
нізму, а потім- абстракціонізму, супрематизму та ін. ;  подібні ж тенденції спо
стерігались у музиці . q В науці вже у 60-х роках ХІХ ст. австрійський фізик 
Е. Мах вперше сформулював принцип відносності, стверджуючи, що в світі 
не існує привілейованих систем відліку. Все це свідчило про те, що поступово 
ставились під сумнів та ніби розмивались здавалося б такі красиві та кришта
лево чисті принципи класики і перш за все тому, що вони, попри їх привабли
вість, не дуже узгоджувались із життям. Останнє засвідчувало себе скоріше 
відносним, ніж абсолютним, скоріше неоднозначним, ніж навпаки, та ін. 

' 
• 

Некласична філософія, зокрема, наважилася не протиставити лю
дині чисті принципи, а прийняти людину такою, якою вона є у ре
альності, через це вона навіть у мовному відношенні постала більш 
простою, більш зрозумілою та стилістично більш різноманітною. 

Зазначений процес переходу до некласичної філософії не 
був тотально одноманітним: далеко не всі філософські напря
ми однозначно та незаперечно у нього вписувались; проте це 
була  пануюча тенденція.  Так само не існує і єдиної оцінки 
цього процесу; скоріше певні переваги нової філософії супро
воджувались і неминучими втратами. Напевне тому в подаль
шому розвитку філософії її некласичність уживалась із певни
ми елементами класики. 

8.2. Вихідні ідеі філософії А. Шопенгауера 

та С. К'єркегора 

Засновник некласичної філософії Артур Шопенгауер ( 1 788-
1 860) народився у Данцигу (тепер Гданськ) у сім'ї комерсанта. 
1 8 1 3  року він захистив докторську дисертацію, присвячену 
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логщ1, а в 1 8 1 9  р .  вийшло авторське видання 
його основної філософської праці " Світ як 
воля та уявлення" (перший том) .  Книга не 
мала попиту, але завдяки її виходу А.  Шопен
гауер отримав посаду доцента в Берлінсь
кому університеті . Його наміри позмагатися 
з Геrелем у справі залучення слухачів на лекції 
заюнчилися сумно :  не маючи охочих прослу-
хати курс його лекцій, Шопенгауер був зму- Артур 
шений облишити викладацьку діяльність . ШОПЕНГА УЕР 
Лише в 50-ті роки ХІХ ст . його ідеї почали 
знаходити зацікавленість і поширення. Що ж це були за ідеї? 

світ не можна розуміти як щось, що існує десь за 
межами нашого сприйняття 

світом ми називаємо те, що сприймаємо як 
дійсність 

наше уявлення про світ у стані стабільності 
утримує те, що світ водночас постає і як воля 

все, що являє себе як таке, що існує, тримається 
на пориві до буття, до са.моздійснення 

воля не підлягає розулювому поясненню; це просто 
сліпе пориваю-tя 

оскільки все просякнуто волею, світ являє собою 
нещадну боротьбу за існування 

на рівні людини воля усвідо.�1ле1ю (але не стає 
розумною) І • У міркуваннях А.Шопенгауера присутні всі основні характерис

тики некласичного типу філософствування. Цікаво також відзначи
ти, що епzичні висновки Шопенгауера в дечому подібні життєвим 
настановам буддизму: людина повинна пригасити сліпі пориви волі. 

Іншим фундатором ідей некласичної філософії є датський 
філософ Сьорен К'єркегор ( 1 8 1 3 - 1 855) ,  який народився і все 
життя прожив у м .Копенгагені .  Закінчивши тут теологічний 
факультет університету і захистивши магістерську дисертацію, 
спрямовану на дослідження іронії у Сократа, К'єркегор присвя
тив себе літературній діяльності . За життя філософа його тво
ри були майже невідомі. І лише в ХХ ст. К'єркегор став одним 

ТЕМА 8. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ ХІХ ст. 1 67 



Сьорен 
К'ЄРКЕГОР 

із найпопулярніших авторів - творців не
класичної філософії - значною мірою за
вдяки особливостям стилю його творів : він є 
експресивним, парадоксальним, суб'єктивно 
заглибленим (нагадаю, що К'єркегор є та
кож і класиком датськоїлітератури - авт.) .  

К 'єркегор наголошував на тому, що першим і 
єдиним предметом, гідним уваги філософії, може 
бути тільки людина. Але пізнати людину засобами 
науки неможливо, оскільки кожна людина унікаль
на й неповторна, а наука пізнає через узагальнення 
або підведення явища під загальні закони. Людина 
може осягнути себе лише через внутрішнє пережи

вання і самозаглиблення. На цьому шляху вона може пройти три стадії само� 
пізнання і самоутвердження. 

• першим і єдиним предметом, гідним уваги 
філософії: може бути тільки людина 
• пізнати людину узагальнюючими засобами 
науки неможливо, оскільки кожна людина уні
кальна й неповторна 

� 
• людина може осягнути себе через внут-� рішнє переживання та самозаглиблення

, 

•, кожна людина проходить три стад й само-
пізнаю-1я і самоутвердження: 1 )  естетичну, 

коли людина прагне здобувати все нові й нові життєві вражею1я,- 2) етич
ну, коли людина стабілізує своє життя дотримуванням моральних норм,-
3) релігійну, коли відчуваючи виправданість своєї інди-відуальності прямим 
відношенням до Бога, людина діє на цій засаді, не знаючи ніяких соціальних 
чи моральних обмежень. 

На першій стадії, яку К'єркегор називає естетичною, людина сповнена 
зовнішніми враженнями; вона хоче все побачити, відчути, випробувати; яс
кравим уособленням цієї стадії постає відомий літературний персонаж Дон 
Жуан, який закохувався в усіх жінок. На цій стадії, на думку С. К'єркегора, 
людина не може себе реалізувати саме тому, що во.на занурена у зовнішнє; 
життя на цій стадії нагадує нескінченну мандрівку по різних враженнях, 
жодне із яких, як і всі вони разом, не може принести людині життєвої_ повно
ти та задоволення: завжди чогось буде бракувати . . 

У пізніх працях К'єркегор приходить до висновку про те, що обидві перші 
стадії людського самоусвідомлення та внутрішнього переживання свого жит
тя характеризуються відчуттям людської індивідуальної неузасадненості, 
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закинутості у цей світ, відчуттям самотності. Щиро переживаючи ці відчут
тя і не знаходячи способу їх подолати, людина може впасти у стан тотально
го відчаю - безпорадності, безвиході. Проте, за К'єркегором, саме цей то
тальний відчай і може підказати людині її глибинну істину: так, вона справді 
є абсолютно самотньою, але це значить, що її самотність має під собою аб
солютні підстави. Звичайно, що єдиною абсолютною підставою для будь-чого 
є Бог. Звідси і випливає досить цікава і вагома теза К'єркегора: "Людська інди
відуальність знаходиться в абсолютному відноию-ті до абсолютного ". Це 
значить, що лише наявність Бога як абсолюта може виправдати абсолютність 
людської унікальності. Звідси К'єркегор робить радикальний висновок: оск
ільки людина у своїй унікальності виходить на прямий зв'язок із Богом, то 
вона ніби отримує цим санкцію на абсолютну свободу самоздійснень. Твір 
"Страх і тріпотіlіня", у якому К'єркегор описав третю стадію людської са
мореалізації, має підзаголовок "Про можливість телеологічного відхилення 
етичного"; телеологія означає цілеспрямування, отже цей підзаголовок мож
на прочитати так: можуть існувати цілі, заради яких можна знехтувати етич
ними принципами та нормами. За К'єркегором, уособленням цієї стадії стає 
старозаповітний пророк А враам, цей "лицар віри", який, маючи прямий зв'я
зок із Богом, був готовий принести у жертву свого єдиного сина Ісаака. К'єрке
гор ставить питання радикально: або А вpaa.kt був надиханий чимсь вищим, і 
тоді він лицар віри, або він є елементарним злочинцем. 

• К'єркегор уперше використав термін "екзистенція" для пошачен
ня таких особливостей людського буття, як неузасадненість та вихід 
за всі й всілякі межі. Слово "екзистенція" перекладається з латини як 
"існування", але у первісному значеllні воно вказує на вихід за межі 
усталеного, встановленого. К'єркегор використав це слово в засто
суванні винятково до людини, для позначент-tя найперших особливос
тей людського способу буття, і пюму став ідейним попередником 
екзиспzенціалізму - впливової філософської течії ХХ ст. 

Неважко переконатися, що і в К'єркегора на перший план 
виходять позараціональні мотиви й чинники людської пове
дінки .  У зв ' язку з таким трактуванням ролі розуму в люд
ському житті позиції А . Шопенгауера та С. К'єркегора познача
ють як ірраціоналізм, а їх самих визначають як засновників . . . 
сучасного 1ррацюнашзму. 

' 
• 

У філософських міркуваннях Шопенгауера та К'єркегора досить 
виразно простежуються особливості некласичного типу філософ
ствування. В їхніх творах людина та реалії її життя постають 
більш різнобічними й суперечливими, ніж у класичній філософії . 
Крім того , мова їхніх творів наближена до розмовної, а тому й 
зрозуміліша для усіх. 
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8.3. Ідеї розроблення "наукової філософії" 
у європейській філософії ХІХ ст. 

Іншим напрямом некласичної філософії, дещо відмінним від 
людиноцентричного ірраціоналізму, було розроблення "нау
кової філософії". Представники цього напряму виходили з пе
реконання у тому, що наука в першій половині ХІХ ст. набу
ла такого розвитку і вийшла на такий рівень володіння знан
ням, що стала спроможною накреслити повну 1 струнку кар
тину світобудови в її основних складниках і підрозділах разом 
з людиною, соціальною історією і людською свідомістю. Звідси 
робився висновок, що за таких умов потреба у філософії як 
дисциплt"н і ,  що окреслює загальну концепцію світобудови, 
відпадає Єдиним духовним і світоглядним наставником лю
дини стає наука.(Філософія, тією мірою, якою вона ще могла 
бути корисною (наприклад, як гносеологія) , повинна була 
також стати наукою серед шших наук . 
\ Першим із подібними твердженнями виступив позитивізм, 

що його розробив Оtюст Конт/( 1 798 - 1 857) колишній секретар 
французького мислителя-утопіста А .  Сен-Сімона . У першій 
половині ХІХ ст. О. Конт видав шість томів своєї основної 
п

.
раці «Курс позитивної філософії>>, де як вихідне фігурує понят

тя "позитивтюго" .  За О. Контом, воно має такий зміст: 
� позитивне - це спостережуване, на від.міну від неспостережу-

ваного; 
� реальне, иа відміну від химерного, ілюзорного; 
� корисне, fLa від.міну від шкідливого; 
� достовірне, па від.міну від су.м.нівного; 
� точне, ясне, на від.міну від непевного; 
� конструктивне, 1ю від.І'vtіну від руйнівного. 

Виходячи з такого розуміння позитивного, О .Конт обrрун
товує "закон трьох стадій" у розвитку теоретичних дослід
жень людства, що історично йдуть за таким порядком:  реліг
ійна, метафізична та позитивна. 

Релігійна: пошуки абсолютних знань про явища, які постають продук
том дії надприродних сил; метафізична: пошуки абсолютних знань шляхом 
виведення реальних подій із абстрактних всезагальних сутностей; позитив
на (;:�бо наукова) :  відмова від абсолютних знань; зосередження зусиль на ви
веденні законів (відношень та послідовності) спостережуваних явищ. 
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П озитuвтш наука, за О. Контом, уже не намагається да
вати відповіді на запитання про докорінні причини буття, 
а лише прагне фіксувати факти .  На місце запитання 
" Чол4у?" вона ставить запитання "Як?" . У зв'язку з усім 
спрямуванням своїх думок О. Кот ип висуває гасло: "На у ка 
сама собі філософія". 

системат.изація знань 
Огюст КОНТ 

При цьому з філософії, вважає О. Конт, слід вилучити все те, що вихо
дить за ме:Жі можливостей наукового спостереження. 

Як бачимо, О. Конт не вбачає у світоглядному знанні нічого якісно специ
фічного і ніяк не відгукується на ту нескінченну глибину, яка притаманна 
Людській духовності .  

• Ідеі· о. Конта сприяли підвuщенюо авторитету llayкu, очищенню ії 
від справді х_имеричтшх побудов. Ва;жливе шачеш1я мала ідея О.Кон
та запровадити нову науку "соціологію ", яка tруюпувалася б на нау-

кових засадах. 

Вагомий внесок у розвиток ідей позитивізму в ХІХ ст. вне
сли англійціД. С. Міль ( 1 806- 1 873) та Г Спенсер ( 1 820- 1 903) . Іншим 
варіантом розроблення "наукової" філософії" став марксизм (за
снував К. Маркс ( 1 8 1 3- 1 883) та розвинув Ф. Енrельс ( 1 820- 1 896). 

· К. Маркс вважав, що в ХІХ ст. наука сама спромож-
на давати відповіді на всі найважливіші питання 
людського буття. Після відкриття закону збереження і 
перетворення енергії, клітинної будови органічної ма
терії, створення еволюційної теорії Ч.Д ар віна світ по
став єдиним процесом, де все.пов'язано з усім і де шо
Дину, соціальну історію і духовні процеси розглядали 
як результат еволюції матерії, що існує вічно, ніким не 
створена і нікуди не зникає. Джерелом розвитку матерії 
постають її внутрішні суперечності .  

' 
• 

Таку концепцію світу К. Маркса назвали 
«діалектичним матеріалізмш\Іt.» . 

Карл МА РКС 
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Основні положення діалектичного матеріалізму К. Мар кс окреслив лише 
в загальному плані . Філософія була в центрі уваги К. Маркса тільки на по
чатку 40-х років ХІХ ст. ,  а надалі він спрямував зусилля на розроблення 
економічни-?\. і соціально-політичних проблем. К. Маркс вважав своєю за
слугою створення матеріалістичNого розумінf-lя історії, згідно з яким хід 
історії зумовлюють екЬномічні відносини, і він не залежить від свідомості 
людей. На таких засадах була розроблена теорія класової боротьби, з якої 
випливало, що робітничий клас, унаслідок свого становища в суспільстві, 
покликаний ліквіду:1;3ати приватну власність на засоби в11робництва й екс
плуатацію людини людиною, побудувати суспільство вищої соціальної 
справедливості - комунізм. 

Свою теорію К. Мар кс розглядав як ідеоrі:огію і методологію робітничо
го руху. Деякі тези К. Маркса (про ганебність експлуатації людини люди
ною, про необхідність соціальної справедливості та соціального забезпечен
ня, про право людини на всебічну самореалізацію) і по сьогодні звучать 
привабливо. Але деякі (про доцільність соціального насильства, про дикта
туру пролетаріату, про всесвітню соціалістичну революцію, про автоматич
ну гарантованість робітничому класу моральних чеснот) і самі по собі, і, 
особливо в їхньому реальному соціальному втіленні, виявились небезпеч
ними і спрямованими проти людини. 

Врешті-решт теорія К. Маркса з її претензією на науковість продемонст
рувала свій граничний соціальний радикалізм, нетерпимість до інших світог
лядних позицій, зухвалу впевненість у непохитній істинності своїх тверджень 
та історичний месіанізм, тобто переконаність у тому, що вона несе світові 
найповнішу і найпотрібнішу істину. Можна однозначно стверджувати те, 
що для марксизму були і є характерними спрощені тлумачення деяких аспек
тів людського буття, процесів соціальної історії, людської духовності ,  що 
йому притаманні елементи утопізму та соціальної міфотворчості. 

Нарешті, "природничий матеріалізм " стверджував, що система
тизована і з 'єднана в одне ціле наука стає справжньою філо-:
софією, окреслюючи науково всі основІ:Іі процеси світу, почи
наючи від руху атомів і закінчуючи духовними рухами. Ос
новні представники "природничого матеріалізму " - Л. Бюхнер 
( 1 824- 1 899), Я. Молешот ( 1 822- 1 893),  К Фогт ( 1 8 1 7- 1 895) . 
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• Отже, Nаnрями розроблення «наукової філософії» у ХІХ ст. ,  -з од
ного боку, г::!;/ безпереч!-lо підносили авторитет науки і ншwдгалися на
близити філософію до науки, зробипzи іТ положеюіЯ науково достов

ірниJІш. А з іншого - г::!;/ цим самим во1ш виявляли певну нечутливість 

до питань людської суб 'єктивтюсті й духовтюсті, а інколи зобража
ли історію людства як різновид природних процесів. 
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Ознайомлення з ідеями напрямів створення "наукової філо
софі["'' може породити запитання: на яких підста'3ах їх також 
відносять до початків некласичної філо_софїї? Здавалося б ,  
вони дуже наближені до класичного реалізму і навіть до про
світництва. При вирішенні цього питання важливо звернути 
увагу на те, що "наукова філософія" ставнла розум (свідомість) 
у залежність від несвідомих або позасвідомих чинників, вво
дячи у свій зміст елементи некласИ:чного філософствування 
поруч із деякими елементами, які наближають її до класики. 
Наприклад, позитивізм закликав брати до уваги насамперед 
спостережуване, культивуючи недов1ру до розумового конст
руювання. Марксизм проголошував тезу про те, що свідомість 
є ніщо інше, як усвідомлення буття і що будь-які утворення у 
мозку людини є лише своєрідним "випаровуванням" матері
альної дійсності . Для "природничого матеріалізму " повеління 
об'єкта поставали основними настановами для розуму. 

• Отже, недовіра до розуму, бажання виявшпи його залежність від 
позарозумного є спільною рисою у представників «наукової філо
софії>>, яка дає змогу побачити іх певне пропшстоютя ідеям класич-
ної філософії. _J 

8.4. Фрідріх Ніцше та ідеї «філософії життя» 

Постать Фрідріха Ніцше ( 1 844- 1 900) та його ідеї належать 
·до найбільш впливових і дискусійних у ХХ ст . 

Ніцше був вихідцем з Німеччини, але пізніше при
йняв швейцарське громадянство. Буд,.,чи досить обдаро
ваним, вже у 25 років отримав звання професора. Його 
праці досить суперечливі й не підлягають однознач
ному прочитуванню. В усякому разі слід відрізняти ідеі" 
самого Ніцше від ідей та поглядів "ніцшешщів " - його 
палких прихильників, котрі, як звичайно , робили 
наголос на певних змістових акцентах думок Ф. Ніцше. 

Ф. Ніцше високо цінував думку А . Шопен
гауера про волю як вихщну основу сущого, 
але ще більше загострював її. Якщо А . Шопен
гауер говорив тільки про волю до буття, то 

Фрідріх НІЦШЕ Ф. Ніцше наголошував на тому, що власне 
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воля являє собою "волю до волі ", тобто поривання до простого 
самовиявлення у будь-який спосіб .  Воля виявляє себе насам-
перед через :життя. Життя для Ф. Ніцше постає першою і єди
ною реальністю. Все інше, про що ми ведемо розмову - Всесвіт, 
природа, почуття та ін . ,  - усе це є лише елементами життя. 
Оскільки життям рухає волевиявлення, у ньому панує боротьба 
за виживання. Звичайно, у ній перемагає сильніший. Завдяки 
такій перемозі життя може зміцнюватись . Слабким людям не 
слід ні співчувати, ні допомагати, бо підтримка слабких веде 
до виснаження і виродження життя: "До цього часу,- наголошу
вав Ніцше,- вчили доброчш-tності, самозречення, співчуття, учи
ли навіть відкидант-tю жипт1я. Усе це є цінності виснажет-1их . . .  " 

• Ф.Ніцше протиставляє силу життя культурним llОрмам й цінно
стям, вважаючи, що саме людська слабкість і иезахищеність спричи
ІLила ви1шю1ешtя культури як системи штучних засобів вu;;1еившmя. 
Мораль - це засіб бор0111ьби слабких проти сильних. Життя не підля
гає моральним оцінка.м, бо воно є лише такшн, яким во110 може бути: 
"Людина, якою вона повинна бути, - це звучить для нас настільки ж 
безглуздо, як і "дерево, яким воно повинно бути". 

Свою позицію Ф. Ніцше позначає не як "аморалізм " (неморальність), а як 
"z�w.мораліз . .н " (позаморальність) . Мораль, на думку Ф. Ніциtе, тримається на 
авторитеті та залякуванні, але "Бог no/vtep "тому, що він не втручається у життя 
для його зміцнення . Ті ж, що посилаються на Бога, підтримують слабкість і 
виродження, а не силу життя . Якщо ж людина відчуває у собі "голос крові ", 
вона повинна не звертати увагу на мораль, стати "по той бік добра і зла " й 
піднести себе саму на надлюдський рівень. Здатна на таке людина стає "тюд
людшюю ", і тільки вона може бути справжнім виявленням сили життя. 

Очевидно, що Ф. Ніцше також постає проrи розуму як за
собу -організації людського життя, вважаючи останнє сліпою 
силою і самовладною сутністю. Але, заперечуючи Ф. Ніцше, 
слід сказат�, що людське буття н� �в�дить?я д? �иття лю�сь
кого оргаюзму; у духовному СВІТІ ДІЮТЬ ІНШІ закони, НІЖ у 
матеріально:.·-фізичному. Якщо в матеріальному світі панують 
закони маси й сили, то в духовному - прагнення самовдоско
налення і прийняття будь-чого з участю розуму, тобто через 
розуміння. Неважко також усвідомити й те, чому деякі ідеї 
Ф. Ніцше були схвально оцінені фашизмом. 

Водночас у цінуванні людської індивідуальності можна по
бачити і гуманістичні акценти філософії Ф. Ніцше. Тому серед 
послідовників Ф. Ніцше (ніцшеанців) виділяються два напрями: 
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• радикальні ніцшеанці виводять на пеzлиий план у спадщині Ніцше ідеї 
першого права сили життя, права насильства, надлюдини, виходу за межі 
моралі; радикальні ніцшеанці були схильні збли:жапш свого ідейного настав
ника з фашизмом і llавіть расизмом; 

-- . представники гуманістичтшго ніцшеанства вважаюпzь, що Ф. Ніцш� 
виступав насамперед проти будь-яких обмежень людшш, звільняв людииу 
від нежипипєвих дог.м та забобонів, закликав іїпокладатися на власну волю, 
бути непохитною у вик011шmі життєво У мети. Цікаво відзначити, що се
ред представників гуJ11діLістич1юго ніцшеанства були відо.мі видатні пись
л1ею-1ики Т. Манн, К.  Гамсун, у пев11ий час - М.Горький. 

Слід також відзначити, що у другій половині ХІХ ст. основи 
некласичної філософії досить успішно розвивалися у межах нео
кшzтіанства та неогеtельянства. 

У иеокантіанспиі найбільш авторитетними були марбурзька і баденсь
ка школи. Баденська школа ( Г. Ріккерт, В. Віидельбанд) наголошувала 
на принциповій відмінності наук про природу (вони діють методами узагаль
нення, відкриття загальних законів явищ) та науки про культуру. Оскільки 
в основі культури лежить дух, то ці науки мають описовий характер, бо акти 
духу унікальні й неповторні . На першому плані тут не закон, а цінності, які 
не можуть бути раціонально витлумачені . Представники марбурзької шко
ли ( Г. Коген, Е. Касс·ірер) доводили, що наука має характер інтелектуаль
ного конструювання і що її зміни зумовлені внутрішніми суперечностями в 
її конструкціях та інструментах (див. тему 9) . 

Неогеrельят-щі (Б. Бозанкет, Д:ж:. Джентіле, Ф. Бредлі) на перший план 
в ідеях Геrеля виводили елементи, пов'язані з інтуїцією, з неперервністю, 
підкреслюючи водночас принципово позадосвідний характер найперших 
істин Геrеля, у тому числі - зводили право індивідуальності до перших мета-
фізичних реалій. 

, 

Висновки 

� У ХІХ ст. відбулася фундаментальна переорієюпація 
європейської філософії: пов 'язана із запровадженням пара
дигми (взірця, способу) некласичного філософствуваття. 

Некласична філософія виводила на перший план реаль
ності людськоі"поведінки та позараціональні іїчиmzики, звер
тала увагу на ті сторони людської" :життєдіяльності, які 
перебували поза увагою класики, але при тому в01ю інколи 
іх надмірно акцентувала. 

Некласична філософія постала як ідейна передумова 
філософ П ХХ ст. 
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Резюме 
Ф Німецька класична філософія вичерпала евристичний потенціал класич

них філософських пршщипів, тому подальший розвиток філософії" був по
в 'язаний із некласичною філософією; остаюLя заперечила вихідні ідеі· кла
сики та запровадила у філософію позицію мінімалізму - не прагнути абсо
лютів, а задовольнятися тим, що доступне людипі та постає в якості ЇЇ 
справжніх реалій. 

® Найперші фундатори lіекласичної· філософії"- А .  Ш опенгауер та С. К'єр
кегор -рішуче обмежили філософські претеюії сферами людського спри
йняття та переживання власно і" екзистенції"; в людській поведінці на пер
ший план вийшли нераціональні або позараціональні її: чию1ики. 

® В той ;;ке час, на хвилі досягнень науки, проявилася тенденція перетво
рити філософію на різновид самої· науки, чітко обме:живши ЇЇ завдш1ня 
розробленням логіки та мови науки; і ці напрялш "наукової" філософії"" 
вважали претензії" філософського розуму занадто перебільшеншии і 
намагалися звести філософію до того, що може бути доступним нау
ковому дослідженню. 

® Напрям "філософй" життя " суттпєво радикалізував ідеі" своіх поперед
ників в галузі некласичної" філософії: подавши усю дійсність лише різно
видами життя; така своєрідна "біологізація " бачення реальності вия
вилася досить суперечливою, тому послідовники Ф. Ніцше поділилися на 
два табори, які наголошували на різних сторонах його вчення. 

C1J Питання для обговорення на семінарському занятті 

1. Порівняльна характеристика вихідтшх ідей класичноі" та некласичноі" фі-
лософії". 

2. Філософські ідеі" А . Шопенгауера. Етика А . Шопенгауера. 
З. С. К'єркегор про стпадіі"розвитку людської· іт-tдивідуальності. 
4. Напрями розробки "науковоі" філософії"' та іх сучасна оцінка. 
5. Ф. Ніцше як засновllик "філософії" життя ". Ф. Ніцше та т-tіцшеанці. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 

1. Класична і некласична європейська філософія: 1х взає.мні переваги .та 
недоліки. 

2. Вихідні засади некласичної· філософії". 
З. Концепція переоцінки цітшостей у філософіі" Ф. Ніцше. 
4. А .Шопенгауер про засади на�uих уявлень про світ. 
5. Песимістична етика А .Шопенгауера та ЇЇ сучасна оцінка. 

1 76 ТЕМА 8. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ ХІХ ст. 



б. Ідеі· філософії С. К'єркегора; С. К'єркегор як попередник екзистенціалізму. 
7. Сучасна оцінка вихідних ідей філософії позитивізму. 
8. Філософія марксизму про предмет та завдання "наукової філософії" ' '. 
9. Філософські ідеї Ф. Ніцше та і:Х суперечливий вплив на громадську думку. 

Ф. Ніцше та ніцшеанці. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Розкрийте зміст основних змін у парадигмі філософського мис
лення при переході від класичної філософії до некласичної. 

Завдання 2. Порівняйте філософські позиції А.Шопенгауера та С. К'єрке
гора, визначте спільне та відмінне в цих позиціях. 

Завдання 3. Охарактеризуйте основні напрями розроблення "наукової філо
софії" у ХІХ ст. 

Завдання 4.  Проілюструйте конкретними прикладами прояви внутрішньої 
суперечливості філософських ідей Ф.Ніцше. 

Ш Додаткова література з теми 
1 .  А нтология .мировой философии. Т. 3 .  - М., 1 97 1 .  
2. Бергсон А .  Два источн ика религии и морали. - М. ,  1 994. 
З .  Зотов А . Ф. ,  Мельвиль Ю. К. Буржуазная философия серединьr ХІХ - начала ХХ 

1 века . - М . ,  1 98 8 .  
4.  История философ ии в кратком изло:жении. - М. ,  1 99 1 .  
5 .  Кьеркегор С. Наслаждение и долг. - К . ,  1 994. 
б. Мир философии: книга для чтения.  В 2-х ч .  Ч . 1 .  Исходньrе философские пробле-

мьr, понятия и принципьr .  - М. ,  1 99 1 .  
7. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т .  - М . ,  1 990. 
8 .  Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. - К . ,  1 998 .  
9 .  Татаркевич В. Історія філософії. Т . 3 .  -- Л ьвів, 1 999. 
10. Шопенгауер А .  М и р  как воля и представление // Собрание соч инений . Т . 1 . -

М"  1 992.  
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ТЕМА 9 

1 78 

ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ ХХ ст. 

Місія нашого часу полягає якраз у пzому, 
щоб спрямувати культуру, розум, мистецтво, 
етику на слу:нсіння життю. 

Хосе Ортега-і-Гасет 
Світ є уявленням, але якщо це уявлення не є 

довільним, бо ми не можемо за своїм бажан
ням творити речові предмети й знищувати іх, 
якщо речовий світ зі всіма своїми явищами, так 
би мовити, нав 'язується нам, і хоча відчутні 
його якості визначаються нашими почуттями 
і в цьому плані від нас залежать, але са.лш його 
дійсність, його існування, навпаки, від нас не 
залежить, а здається нам, то, будучи у своіх 
чуттєвих формах нашим уявленням, він пови
нен, проте, мати деяку незалежну від нас при
чину або сутність. 

Володимир Соловйов 
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Зарубі:жна філософія ХХ ст. у багатьох відношеюtях являє собою 
своєрідне і цікаве явище: 1-ш від.w;ну від попередніх епох розвитку євро
пейської' філософ!Ї: вона активізує і широко використовує не лише ос
танні, найновіші ко1-щепціі' та здобутки, а, фактично, усю поперед
ню історію філософй'. Внаслідок цього вона постає надзвичайтю різно
маніттюю, строкатою, із майже неозорою широтою проблематики. 
Сповідуючи переважно парадигму некласичної' філософії; вона так чи 
інакше накладає відбиток тако1· парадигми lla всі філософські течй 
та ктщепціі: внаслідок чого останні часто набувають характеру 
оновлених (пеопозитивіз.м, неото.мізм, неокантіанство та ін. ) .  В 
ціла.му філософія ХХ ст. яскраво і, перекоІLливо виразила болючі про
блеми цього суперечливого століпшzя, передавиш естафету .майбут
ньо.му та продел�онструвавиш вміння поєднувати класичні ідеали із 
плюралістични.м підходом до дійсності. 

ti11i3:t•]& Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 
� якими є особливості духовного життя Європи ХХ ст. ;  
� · як класифікуються провідні напрями філософії ХХ ст. ;  
� чому неопозитивізм був впливовим у ХХ ст. і якої ево

люції зазнали його вихідні ідеї; 
� чи� була зумовл�на провідна проблематика антропо

лог� чних напрямш; 
� якими були найперші прояви релігійної свідомості се

редини ХХ ст. 

qr про.водити порівняння основних особливостей філо
софії ХХ ст. та філософії другої половини ХІХ ст. ;  

qr виділяти провідні теми у філософських напрямах та 
течіях ХХ ст. ;  

qr використовувати ідеї філософії ХХ ст. для пояснення 
провідних тенденцій розвитку сучасної історії. 

+ які саме чинники спричинили прояви особливостей 
філософії у ХХ ст. ; � 

+ чому саме певні напрями набули найпершого поши
рення у філософії ХХ ст. ;  

+ які філософські ідеї перш за все так яскраво окреслю
вали особливості духовних процесів та суспільного 
життя людства у ХХ ст. ; 

+ які тенденції та чому діють у сучасній філософії на по
чатку ХХІ ст. 
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О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 
9. 1 .  Загальні особливості духовних процесів та розвитку 

філософії у ХХ столітті . 
9.2.  Сцієнтистські напрями в зарубіжній філософії ХХ ст. 
9 .3 .  Напрями антропологічного спрямування. 
9.4. Культурологічні та історіософські напрями філософії 

ХХ ст. 
9.5 .  Релігійна філософія ХХ ст. 
9.6.  Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі 

ТИСЯЧОЛІТЬ . 

• А БСУРД - у філософських міркуваннях А . Камю - ситуація людського існування, зу
мовлена впевненістю людини у то.му, що "Бог помер ", що не іс11ує абсолютноі' системи 
визначення добра і зла, а то.му всі вчинки людини стають відносними і втрачають будь
який сенс. 

• ВЕРИФІКА ЦІЯ - запр опонована представника.ми логічного позитивізА1у пр оцедура 
перевірки наукових знань на істштість: за допо,чогою апарату мате.мат ичноі' логіки 
треба було звести положення науки до "ато.мар н их суд:жень ", а останні - порівняти 
із "атолюрни.ми фактами ". 

• НЕСВІДОМЕ - приховані глибинні шари людськоі' психіки, результат проявів у ній дії 
найглибших інстинктів життя (а за тверд:жеинями деяких дослідників - і набутих люд
ськими покоління.ми навичок культурноі' поведінки) ; несвідоме відчутно впливає на про
цеси свідомості, особливо - на творчість, уявлення про цінності, життєвий вибір, моти
вацію дій. 

• "О ТВІР У Б УТТІ" - характер истика людини у фундаментальній онтологіі' М. Хай
деггера: лише через людину буття проявляє себе як буття, оскільки окрі.« людини ніхто 
не усвідомлює себе у своє,11у відношенні до дійсності; із названої характеристики люди
ни випливають також: "при-бутті-перебувштя ", "вартовий буття ", "тут- буття ". 

• ПА РАДИГМА - з давньогрецькоі': взір ець - у філософіі' та наукознавстві ХХ ст. -
усталений взірець (еталон) мислення а бо науково виправданих міркувань, що повинні 
приводити до достовірних результатів у науковому пошуку. 

• ПРОЕКТ - у філософії' екзистенціалізму (Ж. -П. Сартр) спосіб реалізації людиною своєї 
свободи: постійне і неминуче здійснення вибору, що, вре�иті, постає не л ише виборо,w 
дій, а вибором життєвої долі. 

• СУБЛІМАЦІЯ - непряме, опосередковане (іноді - символічне) виявлення несвідо.мого 
у діяльності людини. 

• СЦІЄН ТИЗМ - світоглядна установка, з�ідно із якою лише наукове знання постає 
найбільш виправданим, цінниА1 для будь-якого знання .  

• ФЕНОМЕН - основне поняття філософії Е. Гуссерля: те єдине, що надане нам у досвіді 
свідомості, те, що нам реально з 'являється, єдина форма виявлення реальності у свідо-

мості та для свідоАюсті. 
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9. 1 .  За.-альні особливості духовних проuесів 

та розвитку філософії у ХХ ст. 

За загал L н им в изна н ня м  філософів9 істори к і в ,  кул ьтурологів9  
п оліти ч н н х  діячів  та інших і нтелектуал і в .  ХХ с т .  я вляє с обою 

особл и в ий ета п  у розв итку сучасного сус п іл ьств а .  Rоно в и р із
н яєтLся надз в и ч а й ною дина м і кою ус іх сфер сус п і11 ь но го ж иття , 
інтенсифікацією соціалLн их п роцес ів, прискорсн 11 я м  тем п ів соц

іаль н их змін . Досв ід цього століття може в містити у себе дос в ід 
uіл их епох попереднLої історії - настілLки він f' наси чен и м  різно

ма н ітним зм істом. 

• Досить лнше згадати те. шо у ХХ ст. людство nсреж1шо дві  світов і 

ві ііни. жах�1нві 'І Іtсельністю своїх жертв. кількішадцят1. рсRолюuііі (та

кож 11асто із руіінівю-1ми t1зсл ідками)9 вперше в1 1 ftшло за межі 1ем1юго 

простору. проншmо у світ м і кропроuесів. в1t наіІ шло 1 1сбувал і 1асоби 

оперування інформаuісю. t1авчю1ося тра1tсnлаmувати орган1-1 людсмю

rо тіла. деш 1 1фрувало ге1tст 1 1ч ний код люди11и і т. ін.  Зз од1 1е це століття 

в культурі та мистеurві ві 11б)лася зміиа кількох t..їІІЛів та 1tаnрямів. в11-
н1-tкло яв1-1ше масової "-")'ЛЬ�ури, надзвичаііtюrо розnовсюджс11 1 1я  t1абут1 
засоб1 1 м асової і нформаuії. 

У ХХ ст. кожн з  люд и 1 1 а  постає та к чи і н акше прилуч еною ;{О 
всес в ітнLої історії. жи ве н е  л ише с воїм особи сти м життя м .  а 1 1 ев

ною м ірою і ж и ттям ус ь ого л юдства .  На T.'l i КОЛ ОС З Л Ь ІЮГО 
збілLшен н я  масштаб ів лю}Іс ьких п роя в і в  та людської життсді ял ь
ності окремо взята людин а  поч и на є  губитися. розч и 1 1ятис я  у м а сі . 
проте це л и ше оди н  б і к. що хара ктер изує з м і н и  у її стан ов и ш і . 

І н ший же. н а в п акн, засвідчує колосалLне зростан н я  м ожл и н остей 
окремої л юдини : це стосусться і політичних д іяч ін. і до певної м іри 

будL-я кої людини. адже сьогодні  одна людина може сп іл ку ватн ся 
(через І н тернет) із  к и м  завгодно. може розповсюджуватн с в і й  
вплив і с вої думки м а й же безмежно. 

Люди . п р илучен і до засоб і в масового зни щен н я ,  несуть коло
салLну відпов ідал Lн ість за н асл ідки с воїх д і й ;  те ж саме можн а 
сказати і про тих� хто пов· язаний із особли во небез печ н им в еко
логічному план і  в иробництвом. Надзвича йно стр окати м п остас 
сучасне життя в етнічному пла н і :  різні народи та етноси сьогодн і  

до певної м іри перемішалися. досить яскраво проя вилася кулLтур
на ба гатоман ітн ість л юдства .  
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Якщо резюмувати с1<азане. то м ожна стверджувати. що суспіль11е 

.життя у ХХ ст_ постас надзвичайно строкати.w. іитенсивиu.�и 

т а мacu.rr afwм, різномаНт ...м т а  �-
Все це не могло не позначитись н а  станов и щі ф ілософії. З ' яви

лися новий тон ф ілософствуванн я � нові св ітоглядн і  цін н іс н і  орієн
ти ри.  нов і філ ософськ і  п арадигм и і напрями.  С воїм розв итком 
ф ілософія ХХ ст. може н агадувати розвиток л а н цюжкової реакції, 

коли із кожн оrо пун кту її протіка н н я  миттєво в ідгалужується ціла 
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nocn1a1a 0осuть СІІ!ІІ>ІІО іите" ... рованою у сuсте.\ІЇ 
за. ... а1ьної (а не лише с11е�,іа1ь1101] освіти 
отрrша,10 ишроке JЮЗІІООСІОО-ЖЄІІІІЯ через pi1110"YJ 
роау видання, публіч11і лею!ії. c1Lunoз�V-\lll llla 
ce_'ll1i11apu, оія1ь11і{'Лlh фі1ос{)(рсь1<.·их 111овар11с111в 
поста1а у своїх ос1юштх 11роява.т 11екласич11ою 
фі1(х:офія поча.1а ."ттр1тш зрозуяілою 1<.·о.жні1і 

_1юои11і мовою 

змі111111ося 3.ІИістові та прес1'111етні оріситаціf 
фі1ософП-: для фіrюсофії .\Т ст_ не існую 

заборо11е1n1х
_ 

me..\I и�о зон 

їй властива ка.11осШІьна різн0-11юнітні{'ІnЬ, 

строкатість, насuче11ість різновиоалш та 
варіа11та\fl/ 

воиа 11е Ja"'1u1шcmh{"Я .1uUІe 11а llpoб1e.\lu .\Т ст_, 
а актуа11ізус усю 1�о11ереоню історію філософіі-

0 вісJБ_vлася сJосить рао11кШІь11а переоціика іоеі1, уявлень 
та цін11остеu. 11арищува11ась теноенція .\Ііні11шіз.,..1у у 
фі.1ософії. тобто віа11ювлення вісJ абсшютів 

0 поча111 поету11ово роз.ІИиватися грані .ІИі.нс 

фі1осоФСькu!"tU праця_wи та .жанрами з ін11шх сфер 
інтелектуальної- діяrzьнvсті 

• Пор� із новітніми філософським и винаходам •� абсолютно ттовно

uінно та рі вноправно і снували і існують, нібито, історично віджилі 
напрями і течії, отримавши інколи додаткову частку ''нео-'': неоnо3u

тивізм, неосхоластика. неопюміз.w; туr також культивувалися деякі 
напрями давньої східної філософії, античної філософії (наnрихлад. 
неоплатонізм). патристики (11еопа1аwіз.ІН) та ін. Цим засвідчується 
той факт, шо філософія здатна продукувати дея1< і в іч н і  теми для 
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кого інтелектуального осмислення. Філософія ХХ ст. відмовилась від 
абсолютів, зосередивши увагу на доступному для сприйняття та пізнан
ня; вивела на перший план суб'єктивну реальність, фактично усунув
ши проблему співвідношення об'єкта та суб'єкта; філософські положен
ня та висновки у ХХ ст. більше спрямовувались не на пошуки готових 
чи остаточних висновків, а на інтелектуальне освоєння та проблемне 
окреслення найперших ділянок того, що можна назвати людською ре
альністю. Врешті наприкінці ХХ ст. стає можливим і таке, наприклад, 
її розуміння: "Філософія може бути технікою встановлення співмір
ності між душею та світом, способом засвоєння світу, створення 
його прийнятним для людського у ньому розташування у формах, до
сяжних розумінню, переживанню, інтуі"ції та містичному осяянню 

Основні 

напрями у 

зарубіжній 
філософії 

..хх- ст. 

ШІ сцієнтичний (МШлік, ЛВітгенштейн, 
Б.Рассел, Е.Кассірер, ГКоген, Е.Глазерсфельд, 
та ін.) ' 

W анmропологічний (М.Шелер, МХайдеггер, 
Ж. -П Сартр, А .Камю, Х Ортега-і-Гасет, 
Е.Муньє, МБердяєв, З. Фрейд, К. -ГЮнг, 
А .Адлер, Е. Фром та ін.) 

· 

кvльтурологічний (О. Шпенглер, К.Леві-Строс, 
Ф. Бродель, Ф.Арієс та ін. ) 
"нова Філософська хвиля " та постмодерн 

(Б. -А.Леві, А.Глюкслшн, П. Слотердайк, 
Ж.Деррида, Ш.Дельоз) 

W історіосоФський (А . Тойнбі, П Сорокін та ін.) 
релігійна філософія (Ж.Маритен, Е.Жільсон, 
Ю.Бохенський, К.Барт, П Тілліх та ін.) 

На rрунті тісної інтеграції між філософією та мистецтвом, з 
одного боку, виник жанр філософської (або інтелектуальної) 
літератури, а, з іншого боку, - жанр філософської есеїстики, 
яку інколи досить складно відрізнити від літератури. Так само 
виникли, наприклад, ко1-щептуальні живопис і графіка, філософсь
ке кіно і т.п. На межі філософії і науки функціонує сучасна анал
ітична філософія, яка намагається будувати філософські твер
дження засобами математичної логіки або логізованої 
лінгвістики. Отримали свій розвиток у ХХ ст. і жанри інтеграції 
філософії та релігії, філософії та різного роду езотерики. І • Отже, філософія ХХ ст. постає перед нами як явище складне, розма�те, акти�но-дійове та досить органічно вписане у сучасні культурно-

1сторичю процеси. 
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9 .2. Сцієнтистські напрями 
у зарубіжній філософії ХХ ст. 

У ХХ ст. наука досить швидко та впевнено перетворилась 
на один із провідних чинників суспільного життя. Впливаю
чи перш за все на виробництво, вона поступово почала втру
чатися і в усі інші сфери суспільного життя : в медицину, мис
тецтво, побут, комунікацію.  Заперечувати, не помічати цей 
вплив було просто безглуздо. Навпаки, ціла низка напрямів 
філософії вважала за необхідне включитися у цей переможний 
та всеохоплюючий рух, розглядаючи себе необхідним допов
ненням до розгортання конкретно-наукових студій . У своїй 
більшості ці напрями всіляко підкреслюють позитивні сторо
ни наукового прогресу, ратують за розвиток науки, 1 тому 
вони отримали назву "сцієнтизму" (з англ. - "sciens" - наука) 
або, точніше, сцієнтистських напрямів .  

На початку ХХ ст. більшість . . . 
таких напрямш у цшому п одтяла Сцієнтистські напрями у 

філософ�ї'ХХ ст. 
ще новоєвропейські переконан

"логічний позитивіз.м "  або ня, підкріплені у ХІХ ст. міркуван-
неопозитивізм нями О. Конта, у тому, що справ-
"аналітична " та б 

· 
жнє знання може ути тшьки на"лінгвістична " філософія 

постпозитивізм уковим; відповідно, і філософія 
Марбурзька школа справді МОЖе бути вартою ЧО-
неокантіанства гось лише за умови, що вона та-
радикальна епістемологія.  кож стане науковою, тобто орга-

нічно ввійде у сукупність наук. Але для того, щоб це здійснилося, 
необхідно змінити як предмет, так і методи філософії. 

' 
• 
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• Вважалося, що предметом філософії повинно бути науковчення, 
тобто вчення, яке чітко визначить особливості та сутність науки, буде 
свідомо розробляти методологію наукового пізнання, а за власними 
методами філософія не повинна суттєво відрізнятися від інших наук; 
принаймні, вони повинні бути точними, такими, що можуть бути ши
роко використаними та піддаються перевірці (це переконання на по
чатку ХХ ст. поділяли Е.Гуссерль, Л. Вітгенштейн, Б. Рассел та ін .) .  

Отже, перш за все слід чітко відділити науку від всіх інших, недо
стовірних видів знань. Це завдання у філософії ХХ ст. намагалися 
виконати представники так званпго "логічного позити6ізму" або 
неопозитивіз;ну. 
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"віденський гурток " на чолі з М.Шліком 
(1882 - 1936) Основні 

осередки 
логічного 
позитивіз
му ХХ ст. 

англійський неопозитивізм, представлений 
іменами Л.Вітгенштейна (1869 - 1 951) та 
Б.Рассела (18 72 - 1 970) 
Львівсько-Варшавська філософська школа 
К. Твардовського (1866 - 1938). 

Прqграмні роложення неопозитивізму були 
сформульовані у працях М. Шліка, Л. Вітген
штейна, Б. Рассела та деяких представників 
Львівсько-Варшавської школи ( Я.Лукасевич, 
С.Лесьнєвський, А .  Тарський) . М.Шлік сформу
лював засади процедури під назвою "верифі
кація " - перевірка на істинність . 

Верифікація передбачала таку nослідов
ність дій : %виділення провідних положень пев-
ної теорії %зведення їх до простих, далі непод- Моріц ШЛІК 
ільних "атомарних суджень "; виділення у ре-
альності таких само "атомарних фактів " %  співставлення "ато
марних суджень " із "атомарними фактами " %обtрунтува,ння 
отриманих результатів. 

Верифікація 

--� щоб зробити науку точнішою, треба ії перевірити шляхом 
співставлення із фактами 

--� співставленню треба піддавати провідні, а не другорядні 
положення певної теорії; дотримуючись суворих ви.іиог апарату 
.математичноі" логіки 

Передбачалося, що встановлення відповідності суджень фактам засвідчить 
істинність відповідних положень, суперечність - хибність ,  а неможливість 
співставлення постане основою для ,оцінки певних положень як безглуздих. 

На початку 20-х рокjв був виданий твір Л.Вітгенштейна "Логіко-філо
софський трактат ", який був сприйнятий Б. Расселом в якості концептуаль
но-теоретичної засади для всієї сцієнтистської філософії. В "Трактаті" ствер
джувалось, щр дійсність являє собою не більше, ніж сукупність фактів та подій, 
5!Кі можна фіксувати та передавати за допомогою мовної діяльності .  
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Якщо ми прагнемо точності знання, то повинні прагнути і точності вико
ристання мови. Точна мова - це мова наукової термінології, що в ідповідає 
вимогам математичної логіки. · 

Проте практична спроба здійснити верифікацію хоча б найпростіших на
укових теорій закінчилася невдало.  Поступово почала викреслюватися 
думка про те, що науку та наукові теорії не можна звести до фактів та логі
ки, що вони являють собою значно складніше утворення. Неопозитивізм же 
намагався відстоювати свої позиції введенням нових ідей: або ідею послаб
леної верифікації, або ідею фальсифікації, або - конвенціональності . 

Ідея фальсифікації пропонувала вважати, що наукове знання не є завер
шеним, а тому у певному конкретному виявленні воно може бути піддане пев
ному спростуванню; ненаукове знання спростувати неможливо ( К.Поппер ).  
Конвенціалісти вважали, що вихідні положення науки усталюються тоді , 
коли їх згідна прийняти переважна більшість науковців ("конвенція" - уго
да). На перший погляд, заг�ьний р�зультат діяльності неопозитивізму вия
вився негативним, проте це не зовс1м так. 

Заслуги 
неопозитивізму 

��===�його представники зробили вагомий внесок у розроблення 
математичної логіки та вдосконалення мови науки 

·======:�Під впливом ідей та діяльності неопозитивізму суттєво 

' 
• 

з.мінил
,
ися уявлення про науку 

Сьогоднішнє розуміння науки, яке сформувалося багато в чому 
завдяки діяльності неопозитивістів, розглядає її як сукупність інте
лектуальних засобів, покликаних оптимізувати наші взаємини із 
дійсністю, а не як картину дійсності . 

Стало зрозумілим, що наука включає в свій зміст такі еле
менти, які не можна зіставити із фактами. Це, наприклад: 
� ідеалізовані об 'єкти (ідеальний газ та ін. ) , 
� певні принципи (наприклад, принцип простоти) ,  
� положення, що  фіксують особливостілюдськоїінтелектуаль

. ної діяльності. 
Традиції неопозитивізму розвивалися далі в межах так званої аналітич

ної' філософії', яка існує і по сьогодні ;  на початку 70-х років ХХ ст. виникла 
течія, умовно названа постпозитивізмом ("після позитивізму",  або "пізній 
позитивізм") .  Представники постпозитивізму, вважаючи науку складним 
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явищем" почали доводити, що вона історично розвивається, що на неї чи
нять впливи соціальна історія, культура, особистості вчених ( Т Кун, І.Ло
катос, М. Полені, П. Фейєрабенд rna ін. ) .  

Найбільш авторитетними представниками Марбурзької школи неокан
тіанства були Г. Коген ( 1 842- 1 9 1 8) та Е.Кассірер ( 1 874- 1 945) . Обидва вони 
присвятили значну частину своїх праць дослідженню вихідних засад науко
вого пізнання.  Г Коген виділяв три види інтелектуальної діяльності: �тео
ретичну (наука) �практичну (етика) �естетичну (мистецтво), але вважав, 
що в основі їх всіх лежить інтелектуальне конструювання предмету. Е. Кас
сірер переконливо доводив, що самі по собі факти не вирішують долю нау
кової теорії, навіть якщо вони суперечать останній .  Теорія може змінитися 
лише тоді ,  коли будуть помічені суперечності в її внутрішній будові . Тоді 
виникне потреба усунути ці суперечності шляхом конструювання нових 
предметних визначень дійсності, але це, врешті , приведе до інакшого ба
чення і теорії, і реальності. В подальшому ситуація буде повторюватися, але 
її результатом буде суттєве збагачення того предметного змісту, який ми бу
демо бачити в дійсності·. І • Врешті Е .Кассірер дійшов висновку, що вирішальна роль у людсь

кому відношенні до дійсності належить символічній діяльності, і на
звав людину "Ното siтbolicиs " (Людина символізуюча) . 

Представники "радикальної епістемології " (Е. Глазерсфельд, 
У. Матурана та ін .)  вважають, що людські знання постають 
за суттю інтелектуальн_им констру1_0ван�::�м; їх зав�ання поля: 
гає не. у представленю реально�п, а в 11 творе�.

ю .на осно�� 
внутр1шнього структурування штелектуально1 д1яльносп. 
Єдиним чинником знання постає анатомо-фізіологічна будова 
людини, її потреба в оптимальному функціонуванні . Проте в 
такому підході вже зникає різке розмежування наукового та 
ненаукового знання. Слід сказати, що і в межах неопозитив
ізму в другій половині ХХ ст. це розмежування було посцаб
лене. Так, Л. Вітгенштейн врешті почав аналізувати буденну 
мову, стверджуючи, що філософія є ніщо інше, як критика мови. 

• З позиції традицій нашої культури ( схЩноєвропейського типу) може 
видатися надмірним таке акцентування мовного аспекту людської 
інтелектуальної діяльності .  Проте воно реально підводило до сучас
них інформаційних технологій. А з іншого боку воно виправдовува
лося прагненням зайняти у вивченні пізнан_ня суто об'єктивістську 
позицію: бо реально наука є знаковою діяльністю, і , значить, її об'єк
тивне вивчення передбачає певну, точно фіксовану процедуру спів-
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ставлення однієї спостережуваної реальності (реальності фактів) із 
іншою, також спостережуваною реальністю (реальність текстів та 
знакових структур) . 

9.3. Напрями антропологічного спрямування 
Другим за значущістю, впливом та авторитетом, а за по

ширенням, може, й першим напрямом філософії ХХ ст. постає 
філософське осмислення людини. Проблема людини у цьому 
столітті набула особливої гостроти на тлі світових воєн, інтен
сифікації міжнародних контактів, боротьби за права людини 
та ін. За словами М.Шелера, одного із засновників філософської 
антропології, у ХХ ст. людина вперше опинилася в ситуації, коли 
вона остаточно загубила себе, тобто перестала себе розуміти і 
бути впевненою хоча б в якихось своїх необхідних якостях. 

L=------ � екзистенціаліз;w 
<...=---- � філософська антропологія 

� персоналізАt 
>- фрейдизм 
� неофрейдизм 

У ХХ ст. відбулось своєрідне переосмислення проблеми лю
дини у філософії, або й навіть її перше надзвичайно гостре ос
мислення саме у плані намагання з'ясувати, що, власне, робить 
людину людиною. Сталося так, що основні течії антрополог
ічного напряму сформувались у ХХ ст. Це екзистет--щіалізм, 
філософська антропологія, персоналізм, певною мірою - фрей
диз.м та неофрейдизм; їх парадигми окреслились достатньою 
мірою у 20-і - 40-і роки. 

Екзистенціалізм формувався під суттєвим 
впливом іншої філософської теорії, яка ви
никла на початку ХХ ст . - феноменології 
Е. Гуссерля ( 1 859- 1 938) . За своїм змістом фено
менологія займає проміжне становище між . . 
сц�єнтистською методолопєю та антропо-
логією і культурологією. У першій половині 
ХХ ст. феноменологія була досить пошире
ною і навіть модною філософією. Е .Гуссерль 

Едмунд 
ГУССЕРЛЬ 
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підкреслював, що ми завжди маємо справу з феноменом, тоб
то з тим, що нам надано, що перед нами з'явилося ("феномен" 
із давньогрецької - явище, з 'явлення) . Чи існує щось поза 
феноменом - питання некоректне, адже свідомість принципо
во нездатна мати справу з чимось, що не сприйнято нею. А 
сприйняте і є феномен. Якщо це так, то слід усі наші судження 
будувати лише на основі дослідження феноменів .  

• Е .  Гуссерль міркує так : феномен наявний у свідомості ;  отже, він у 
ній вибудований. Оскільки дії свідомості є для неї самої прозорими, 
вона може відновити ті найперші власні акти,  якими вибудовувався 
перший "ейдос" (образ та внутрішній сенс) предмета. Коли така про
цедура очищення дій свідомості від усього зайвого, привнесеного у 
феномен звичками, наявними поясненнями світу і т. ін" буде здійсне
на (Е. Гуссерль назвав її "феноменологічною редукцією"), ми отри
маємо смислову основу предмета. Е. Гуссерль вважав, що така осно
ва є єдино надійнИtvt і остаточним знанням, адже, забравши це із свідо
мості, ми просто заrіишимо її порожньою. Отже, найперший та непод
ільний предметний зміст свідомості є вічним, незмінним і у плані 
значущості - найнадійнішим знанням, віднайдення якого дасть мож
ливість розв'язати цілу низку наукових проблем. 
• Пізніше феноменологію почали запроваджувати у різні сфери люд
ської діяльності ;  наприклад, у сферу мистецтва, бо мистецтво без
сумнівно має справу перш за все та переважно із феноменами. Так 
само широке використання знайшла феноменологія у культурології, 
соціології та політології; зокрема, в останній її методи використо
вують задля створення політичного іміджу (образу) різного роду полі
тичним діячам. 

Представники та засновники екзистенціалізму витлумачи
ли феномен принципово інакше: якщо феномен - це єдине, 
що нам надане як реальність, то у справжній зміст феномену 
слід залучити всю багатобарвність людської суб'єктивності і 
прагнути не стільки очистити феномен, скільки прийняти його 
в усьому його багатстві та неповторності . 

' Найбільшого розвитку та поширення ідеї екзистенціалізму здобу-
• ли у Німеччині , Франції, Італії, частково - у Японії. 

Засновником філософії екзистенціалізму в важають ні
мецького філософа,  колишнього асистента Е . Гуссерля ,  
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Мартін 
ХАЙДЕГГЕР 

М. Х айдеггера ( 1 889- 1 976) , хоча сам він так 
не вважав і навіть називав свою філософію 
інакше - "фундаментальна онтологія" .  Про
те у центрі його роздумш, безумовно, знахо
дилась людина. 

Присутній був у М .Хайдеггера і інший, 
принципово важливий для екзистенціалізму 
момент: розглядати людину не ззовні, не як 
об 'єкт спостере:J1сею-1я та вивчення, а із сере
дини її феноменального світу. За М.Хайдегге-. . . . . ром, �снує принципова вщмшюсть м1ж люди-

ною та іншими речами й явищами: коли ми питаємо про якусь 
річ, нам вказують на деяку іншу, наприклад: Що є дерево? -
Дерево є рослина. Що є рослина? - Це є вид органічних про
цесів і т .  д .  Але коли ми питаємо про людину, то в якому б 
відношенні вона не перебувала, вона ніколи не виходить із са
мого цього відношення, перебуваючи у його центрі, тобто всі 
людські відношення замикаються на неї. 

Звідси випливає два наслідки: 
О людина є буттям, у самому становищі якого завжди стоїть 

питают про ії буття, або ж її буття завжди постає під зна
ком запитання; 

б людина є отвором у бутті у тому сенсі, що лише ій відкрите 
буття як таке, лише вона може ставити питання про бут
тя та небуття. 

• Всі людські відношення передбачають буття, бо все, що б не поста
ло перед нами, фіксується перш за все як те, що є. Проте саме буття не 
стоїть перед людиною у вигляді якогось окремого об' єкта, воно лише 
присутнє у будь-якому відношенні до будь-якого об'єкта, як модус цьо
го відношення або як нескінченний та недосяжний горизонт людської 
предметності : коли ми рухаємося, ми бачимо, що горизонт є ось там, 
де ота вежа, але коли наближаємося до вежі, горизонт знову опиняєть
ся попереду. Буття постаєреред нами як рух в часі (основна праця 
М .Хайдеггера - "Буття і час") . 

На відміну від М.Хайдеггера, який розглядав людину у фун
даментальній єдності із буттям, французький екзистенціаліст 
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Ж. -П. Сартр ( 1 905 - 1 980) зосередився ви
ключно на людині , її внутрішньому само
відчутті та переживанні свого буття . Сартр 
також виходив із ідеї феномена, із факту по
чаткової наданості нам того, що врешті ми 
називаємо світом. Проте цей початковий 
феномен миттєво починає трансформувати

Жан-Поль СА РТР ся нашою свідомістю, бо саме вона його чле-
нує, визначає, ставить у певю вщношення, 

тобто піддає певним запереченням .  
За Сартром, людина є таким буттям, через посередництво 

якого у світ приходить ніщо (основна праця Ж.-П .Сартра -
"Буття і ніщо"); поза людиною, в природі, одне буття завж
ди переходить в інше, а для людини існує як буття, так і не
буття. Це значить, що людина не живе лише наявним та на-. . 
даним, а це, у свою чергу, значить, що вихщною властишстю 
людини є свобода. 

• Саму себе, як реальність, людина також віднаходить у цьому світі 
(наприклад, коли починає себе усвідомлювати), '!:ому існування пере
дує сутності, а ось останню, власну сутність, людина створює через 
свободу та вибір. За Сартром, не існує сили, яка б змусила людину 
діяти (чи жити) тільки певним чином; у кінцевому підсумку, що б не 
відбувалося, людина сама обирає, що прийняти, що відкинути, куди . . 
даш рушити у житп . 

. Смерть Ж. -П. Сартр оцінює негативно, як припинення вибо
ру та свободи. Але він вважає її суттєвим чинником життя. Чому 
люди не реалізують своєї свободи? Є дві цьому причини: 
О страх смерті змушує людину ховатися від неі·, живучи 

''як всі "; 
б свобода вимагає відповідальності, бо коли ти дієш від себе, 

а не за вказівкою, або не так, як всі, треба мати сміливість 
взяти на себе відповідальність за всі можливі наслідки таких 
дій. Слід також додати, що Ж. -П. Сартр, окрім того, що 
він був філософом, був ще й активним громадським діячем 
(у 1 969 р. відвідав СРСР, був у Києві та Львові) та знаме
нитим письменником - лауреатом Нобелівської премії. 
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Інший французький філософ-екзистенціаліст і також знаме
нитий письменник А . Камю ( 1 9 1 3- 1 960) створив свій варіант 
філософського осмислення переживання людиною свого бут
тя; його філософія змальовувала буття людини як "буття в 
абсурді", причиною якого поставала вся ситуація самовідчут
тя людини сучасної цивілізації. 

Ця людина зреклася абсолютів, але якщо б і хотіла в них вірити, все одно 
ніде їх не знаходить. А.Камю ностальгічно пише про те, що відкриття серед 
всіх мінливостей сущого якогось єдиного закону, · який би пояснив як 
дійсність, так і людське мислення, привело би людство до такого блажен
ства, якого воно ще не відало. Але такого закону немає, а у відносному світі 
будь-які принципи стають також відносними: все втрачає виправдану міру, 
а, отже, панує абсурд. Але в ситуації абсурду є все ж дещо відносно стале -
це сама людина. Людині в цьому світі немає на що сподіватися, окрім себе 
самої, - так філософія А.Камю із песимістичного абсурдизму переходить у 
трагічний оптимізм. Так, людині немає на що сподіватися, проте в самій собі 
вона може знайти силу протистояти абсурду, відносності, безнадії. Тому в 
своєму есе про Сізіфа філософ пише, що єдиним найпершим питанням філо
софії може бути лише питання про самогубство, яке він формулює так: чи 
варте життя того, щоби бути живим? Це питання кожна людина може ви,.. 
рішити лише сама наодинці із собою. В знаменитому романі " Чума" А.Камю 
описує цілу низку героїв, які, не знаючи,звідки та чому нагодилась на місто 
чума, не знаючи, чи зможуть вони її перебороти та вижити, діють усупереч 
безнадії, покладаючись виключно на своє внутрішнє відчуття життя. 

• Окреслені ідеї остювних представників екзистенціалізму мали ве
ликий вплив на громадську думку середини та другої половини ХХ ст" 
на .мистецтво, навіть політику. Ця філософія справді поставила лю
дину обличчям до найперших питань життя, зробивши внутрішній 
світ людини єдиним вихідним пунктом для розуміння всіх аспектів 
життя. У кінцевому підсумку ця філософія закликала людину бути 
гідтюю своїх власних якостей, боротися за свою гідність та збережен
ня своєї" індивідуальності. Тому й не дивно, що ідеї екзистенціалізму 
надихали багатьох людей в роки другоі' світовоі· війни. 

Окрім згаданих філософів до екзистенціалістів нал;ежали 
М. Мерло-Понті, Г Марсель, Н.А ббаньяно, М. де Унамуно, Х. Ор
тега-і-Гасет (у певний період творчості) . Під значним впли
вом екзистенціалізму перебувало багато діячів мистецтва; це, 
наприклад: письменники К. А бе, Х. Кортасар, А . Моравіа, К. Ое, 
М. Фріш, кінорежисери А . Бресон, І. Бергман, А .  Тарковський, 
художник П. Пікассо та ін .  
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Іншою течією цього напряму була філософ
ська антропологія, яку заснував М.Шел�р ( 1 874-
1 928) .  Згодом вона набула багатьох прихиль
ників, серед яких відомі А . Гелен ( 1904- 1 976) , 
Е. Ротхакер ( 1 888- 1 965), Г. Плеснер ( 1 892- 1985). 
Представники антропології наполягали на 
тому, що найпершим об�єктом філософського 
дослідження повинна бути людина, проте лю
дИну слід розглЯдати та вивчати всебічно, в 
усіх її проявах та характеристиках, залучаю-
чи до її розуміння результати багатьох наук . Макс ШЕЛЕР 

М .Шелер (основна праця - " Становище людини у космосі") . . . 
вважав, що людина постає уюкальним явищем св пу, оскшь
ки лише вона прилучена до буття як такого. Наслідком тако-. . . . 
го прилучення постає людська ор1єнтоваюсть на цшносп: 
людина перш за все є носієм цінностей, а це значить, що її пер
винним відношенням є відношення позитивне . Воно прояв-
ляється у ставленю до шших, найвищим проявом якого постає 
любов, бо любов - це унікальна зустріч із іншим, рівним тобі 
буттям·, і входження із ним у співзвучність . 

За М .Шелером, найвищою любов'ю є любов до Бога, оск
ільки лише в ній знаходить повний прояв унікальність люди
ни, її відношення до буття та ціннісні засади. Проте в реаль
ному житті вищі людські цінності скоріше виявляють себе без
силими, а звщси випливає основне завдання людського жит
тя - поєднати духовне �з силою життя. 

А . Гелен (основна праця - "Людина. Л· природа та ії станови
ще у світі") прийшов до висновку, що вихідною осо')ливістю 
людини постає її недостатність та незавершеність, тобто її не
пристосованість до виживання на основі біологічних зав
датків �  Цю недостатність людина компенсує, створюючи 
культуру: через неї людина надолужує природну обмеженість 
та досягає відкритості для себе світу. Але історично культу
ра тяжіє до раціоналізації, що веде до втрати людської єдності 
зі світом. Звідси випливає завдання: повернутися до коренів 
культури, де панують безсвідомо вітальні сили. 

Г. Плеснер називав людину найбільшою таємницею буття, 
бо людина ніде не знаходить свого завершення і прагне ви-
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ходити за всі й всілякі межі . Проте вона є принципово ексцен-. . . 
тричною 1 тому знаходить своє вираження у тшесносп - як 
тілесності створюваних нею речей, так і в культивуванні влас
ної тілесності . 

Е. Ротхакер, поділяючи багат_о ідей своїх однодумців ,  на
полягав на тому, що вирішальним чинником буття людини як 
особи є .  культуротворення. Він розглядав культуру як відпо
відь людини на виклик- природи. На його думку, культура -
це той шар, який людина вичленовує із світу в якості "духов-
1-юго ландшафту" ,  бо в основі культури лежать людське пере
живання свого життя та мова. 

• До безумовних надбань філософської антропології ХХ ст. слід-відне
сти акцентування виключного зна чення проблеми людини для сучас
ного суспільства та філософії (в тому числі - переконливе доведення 
втрати людиною 

ХХ 
ст. надійних орієнтирів свого самоздійснення), а 

також намагання включити в осмислення людини всі її властивості, 
здатносп та прояви. 

Микола 
БЕРДЯЄВ 

Персоналізм, наступна течія антрополо-. . . . 
пчного спрямування, на вщмшу шд антропо-
логії наполягав на тому, що вирішальним для 
людини є не якісь її властивості , а те, що 
вона є особа (лат. - "persona"),  точніше -
особис�ість . Яскравими представниками 
персоналізму були французький філософ 
Е. Муньє ( 1 905- 1 950) та російський філософ 
М. Бердяєв ( 1 874- 1 948) ,  хоча корені цієї течії 
сягають у ХІХ ст . , до деяких німецьких та 
американських філософів .  

Е. 
М уньє вважав, що. особистість - це  прояв вищої, абсолютної духовної 

сутності в людині. Як особистість, людина не знає ніяких меЖ і перебуває у 
постійному творчому становленні , яке є різновидом включен ості (заангажо
ваності) в буття. Муньє закликав до оновлення суспільства шляхом оновлен

ня, 

а, точніше, відродження особистості. Тому все, що сприяє розвитку особис
тості, було прийнятним для персоналізму. Більше того, він наполЯгав саме на 
необхідності вітати та позиТивно засвоювати різні культурно-історичні та· фіJю" 
софські надбання саме тому, що вони можуть постати надбаннями особистості. 

М. О. Бердяєв у категоричній формі декларував те, що лише особистість 
може нам пояснити, чим є людина, а не навпаки. ОсобиСтість же є абсолютна, 
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тобто божественна духовна одиниця, а тому вона у вихідній своїй якості по
стає як абсолютна свобода, тобто свобода геть 'Від усього, у тому числі й від 
Бога, бо і у відношенні до Бога особистість має можливість визначатися сама. 
Відчути в собі особистість, зрозуміти та оцінити її, - все це значить перейти 
в особливий, творчий режим буття . Проте найбільше закабаляє людину ма
теріальне, тому, на думку М.О.Берр,яєва, матеріалізм та різного роду реалізм 
є найбільш небезпечними та ворожими людській особистості позиціями. 

Важливу роль у формуванні сучасного 
погляду на людину відіграв у ХХ ст .  фрей
дизм . Иого засновником був австрійський 
психіат

-
р З. Фрейд ( 1 856- 1 939) .  Ідеї З .Фрейда 

викликали 1 викликають суперечливе до них 
ставлення; досить розбіжними постають і їх 
оцінки. Проте сьогодні можна впевнено ска
зати, що Фрейду належи.ть не лише відкриття, 
а й докладне дослідження явища несвідомо- � 
го в людській психіці. Сам термін "несвідоме" Зігмунд ФРЕИД 

був відомий ще з XVI ст . (його використовували, зокрема, 
Ф. Шеллінг та Г. Геrель) ,  проте яка реальність приховувалась 
за ним, залишалось невизначеним. 

Вивчаючи різного роду неврози, З .Фрейд прийшов до висновку, що вони 
зумовлені дією досить потужного шару людської психіки, потужного, про
те невидимого, прихованого; цей шар психіки він і назвав несвідомим. У кла
сичному фрейдизмі (а в· діяльності З .Фрейда виділяють три окремі періоди) 
вважається, що за своєю будовою людська психіка нагадує айсберг: найб
ільша, прихована, але і найпотужніша частина - це несвідоме; за зміст?м це 
є прояви у людській психіці найперших та найпотужніших .інстинктів  жит
тя . Ці інстинкти сягають коренями ще в передпсихічні процеси, тому вони_ 
несвідомі і не можуть мати у свідомості адеква:гного виявлення. Видима ча
стина "айсбергу" складається із двох части·н : 
• · свідоме, тобто коюпрольоване станом бадьорої пси�іки; 
• иадсвідол:tе - те, що привнесене у людську свідомісп1ь культурнш11.и пра

вилшvtи пю нормами соціального життя. 

Основним поняттям у вченні З . Фрейда є "несвідоме" як 
специфічний об'єкт глибокого психологічного і соціально
філософського дослідження. Несвідоме невидиме, але воно 
присутнє у психіці й вщ1грає величезну роль у життєдіяльності 
кожної людини. 
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І Фрейд зміг проникнути в "темні" пласти і закутки духовного світу 
людини, на що практично не звертав уваги філософський раціоналізм 
Нового часу . · 

Топографічна структура психічного апарату людини 

/ 
/ . 

"Я" 

("его") 

"Воно" 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � суспільна свідоміс1пь 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ·� свідол1е 

. ) 
• • • • • • • • • • • • • •  � несвідо.1v1е 

( ��� \ 
) І 
� · ; 
:. · :\·�-----_,--·------�---� -: ··- _ ,,__,...,.,.-"'----." ____ �-·..J J 

• Несвідоме З .Фрейд називає "Воно", оскільки його дія є безособо
вою, анонімною; свідоме - "Я", а надсвідоме - "Над-Я" .  Несвідоме 
постає в концепції З .Фрейда найпотужнішим та вирішальним чинни
ком людської психіки з однієї простої причини: його зміст формував� 
ся мільярди років, у той час, як свідома частина психіки -лише кілька 
десятків років . У зміст несвідомого, за З .Фрейдом, входять перш за 
все два найпотужніші інстинкти: "Лібідо"(або "Ерос") - сексуаль
ний інстинкт, та "Танатос" - інстинкт смерті й руйнування. Все живе 
повинно вмирати та народжуватись, тому во1ю водночас прагне �о 
само продукування та знищення вже наявного. 

Проте ці найперші інстинкти суперечать культурі, яка, на 
думку З .Фрейда, постає системою певних заборон ("табу") : 
інстинкти бажають того, що заборонено культурою та нор
мами соціального життя. Через це людське "Я" опиняється у 
ситуації "між молотом та ковадлом": 
@ з одного боку, на нього тиснуть страшні за силою та недо

зволені за прямою реалізацією інстинкти; 
@ з іншого боку, - соціально-культивовані правила і норми. 
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Страшна внутрішня напруга здатна зруйнувати людську особистість, 
тому треба знайти способи "розвантаження" психіки. З одного боку, суспіль
ство завжди припускало існування деяких "дозволених форм недозволеного"; 
за Фрейдом, це є оргії давніх культів, деякі свята (наприклад, купальська ніч), 
танці, балет, показ мод та ін . ;  з іншого боку, існують форми "сублімації" -
непрямого вивільнення - енергії несвідомого, наприклад, малювання оголе
них тіл, писання кримінальних романів та ін. Проте, коли справа доходить 
до зривів, і людина сама вже не може із ними впоратись, треба вживати проце
дуру психотерапй" - шляхом розпитувань, бесід, вільних асоціацій зн�а�о.
дип1 спосіб вивільнити, легалізувати заблоковану силу, хоча б, наприклад, 
у словах. Вчення фрейдизму інколи називають психоаналізом, і це тому, що 
Фрейд ретельно розробляв методику ідентифікацій проявів несвідомого, 
наприклад, у сновидіннях, у невимушених обмовках та ін. 

Вплив фрейдизму на світову громадську думку у 20-30-ті 
роки ХХ ст. був величезний; вчення З . Фрейда, що поширю
валось вже на початку стошття, сприяло розгортанню так 
званої "сексуальноїреволюціі�' . Найважливішим постає те, що 
воно вже неспростовно доводило : людину та її поведінку не . . 
можна звести до розумових розрахункш, що в цшому людина 
постає значно складнішою, ніж це видавалося класичній куль
турі . У той же час варто відзначити, що надмірне акцентуван-. . .  . . 
ня д11 в психщ1 людини перш за все та переважно сексуально-
го інстинкту, викликало з боку багатьох вчених та мислителів 
негативну оцшку. 

Вже найкращі учні та послідовники З . Фрейда, зокрема, 
К.-Г. Юнг ( 1 875� 196 1 ), А .  А длер ( 1 870- 1937) та Е. Фром ( 1900- 1 980) . . 
не погодились ІЗ таким акцентуванням 1 дали своє трактування 
сутності несвідомого. Зокрема, К. -Г. Юнг, виходячи із тези про 
те, що несвідоме характеризує корені людської психіки, які 
сягають засад сущого взагалі, вважав його найпершим вияв
ленням формотворення у вигляді символізацій. Тобто людсь-
ку здатність творити символи, надшяти їх невимірними гли
бинами, а також і розуміти їх він прямо зводив до дій несвідо
мого. Такою здатністю К. -Г. Юнг наділяв не індивідуальну пси
хіку, а колективне психічне життя, тому ввів у науковий обіг 
поняття "колективного несвідомого" ;  останнє продукує цілу 
низку таких константних (сталих) психічних структур, які 
потім пронизують собою майже всі форми певної культури. 
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• От:же, ключ до розуміння певноі· культури лежить у її вихідних 
символах, в яких дослідник повинен виявити оті сталі форлютворчі 
структури, що іх К. -Г.Юнг назвав "архетипами " (первинними, по
чатковими типізуючuми структурами; термін, що зустрічався вже 
в А вгустина) . Сприйняття архетипів постає вирішальною засадою 
сприйl-{яття певно і" кульпzури та входжею-tя в ії духовтшй зміст, а 
свідоме культуротворення передбачає виведення у сприйняття но
вих форм виявлення архетипів, або хоча б іх використатшя. 

А .  А длер вважав, що провідним мотивом дії несвідомого по
стає непереборне прагнення самоствердження (як наслідку 
людської природної недостатності) ; отже, основне у несвідо
мому - це воля до влади, а остання вже знаходить свої найр-. . . . . 
1зно1'v�_анпюш1 прояви то у вигляд� культуротворення, то у виг-
ляді бажання опанувати жінкою (чи чоловіком) , то у прагненні . . 
ПОЛІТИЧНОГО шдерства. 

Е. Фром намагався пов' язати дію несвідомого, як і всієї 
людської псих1ки взагаш, 1з соціальним життям та суспільни
ми стосунками: тут людина здобуває людські якості та нама
гається самоутверджуватись . Проте, внаслідок існування 
непереборної суперечливості між розумом та інстинктами, . . . 
людина завжди вщчуває свою незавершеюсть, що 1 постає 
провідним мотивом її дій. 

• Таким чином, можна констатувати, що класичний фрейдизм та 
вчення неофрейдизму в цілому окреслили як природу, так і остювні сфе
ри проявів несвідомого, пов 'язавши його із людськоl() вкоріненістю у 
глибинні засади буття та у людські індивідуальні та соціальні сто
сунки. У несвідомому знаходить своє виявлеття енергія буття до са
мопроявів та самозасвідчеття, яка вводить людину у складні аспек
ти властюго самоусвідомлеття та взаємин із іншими людьми. В ціло
му ж філософські течй" антропологічного напряму досить глибоко і 
виразно окреслили ту ситуацію, в якій людина ХХ ст. себе проявляла 
та усвідомлювала. 

9.4. Культурологічні та історіософські 

напрями у філософії ХХ ст. 

У філософії ХХ ст. авторитетними та впливовими були ті 
течії, які намагалися осмислювати суспільство, суспільну істо
рію та соціальні проблеми: адже у ХХ ст. історія не лише по-
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чала рухатися прискореними темпами, а й ускладнилася та
кою мірою, що поза філософським її охопленням як цілісного 
явища навряд чи могла бути вивченою із достовірністю. 

На самому початку ХХ ст. була. видана книга німецького 
філософа та культуролога О. Шпенглера ( 1 �80 - 1 936) "Занепад 
Європи ", під суттєвим впливом якої перебуває по сь,огодні вся 
європейська соціальна думка. О .Шпенглер виклав у 'цій книзі 
власну концепцію культури та історії. 

Концепція культури та історії 
О.Шпенглера 

(8) історія людства являє собою сукупність співіснуючих культур 

= ®  кожна культура є зам.кненою або локальною, непроникненною зо вні, ба-

зується на дусі певного народу, який ії творить 

= ®  усі без виключення прояви певної культури містять в своі"й остюві якийсь 

єдиний "профеномен ", тобто перше формоутворенuя 

= ®  "профеuомен ", якщо його відкрити, постає відмичкою для поглиб леного 

розуміuня будь-яких явищ певної досліджуваної культури 

= ®  культура - це цілісне утворення,· вона являє собою своєрідний уні версум 

буття 

® кожна культура проходить 4 перюди свого :JІсиття. весuу, тто, осінь, 

зиму, ·тобто вона спочатку іде вгору, але досягнувши вершини, почитює 

занепадати (зокрема, коли переходить у стадію цивілізаційного розвитку) 

• В  основі європейської культури, на думку О.Шпенглера, лежить 
світ античної культури з її так званим "аполонівським духом ", тобто 
з її прагненням до ясності , чіткості ,  гармонійності .  Проте від епохи 
Відродження у ній починає домінувати так званий "фаустівський дух " 

- дух невизначеного прагнення до вищого, більшого, ефективного. 
Цей дух веде до наживи, продукування, і він, на думку О.Шпенгле
ра, веде Європу до занепаду і загибелі. Шпенглер вважав, що Євро
пу можна врятувати за умови, що на перший план у її розвитку вий
дуть ті народи, які ще не реалізували свій творчий потенціал. Перш 
за все цю місію може виконати Пруссія, проте, за О.Шпенглером, 
мають культуротворчий потенціал і слов'янські народи. Як би гам не 
було, але твір О.Шпенглера мав великий резонанс; можна сказати, 
що після нього думка про кризовий стан європейської культури стає 
чи не найбільш обговорюваною. 

Певні корективи у європейське розуміння культурно-історич
ного процесу внесла книга "Дослідження історії" англійського 
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історика А .  Тойнбі ( 1 889-1975) : тут автор наполягав на тому, що 
історія постає як єдність і сукупність певного числа (2 1 )  цивілі
зацій. Що таке цивілізації? 

• Згідно з А. Тойнбі, історія людства являє собою не сукупність фактів, 
а прояв неперервності процесів життя, яке набуває конкретних форм 
як відповідь на виклик з боку умов та обставин, за яких воно 
здійснюється; такими конкретними формами проявів життя і постають 
цивілізації. В їх основі лежить продукування кращою частиною сус
пільства певних сенсів та цінностей, що найбільш щільно концентру
ються у певного типу релігіях, отже, тип цивілізації та релігія поста
ють взаємопов'язаними явищами. 

Тойнбі також вважає, що цивілізації можуть вичерпувати 
свій творчий потенціал, і це відбувається тоді, коли духовна 
еліта вироджується, а на перший план в суспільних процесах 
виходить ділова еліта; при цьому релігія втрачає свої духовні 
прагнення. На відміну від О . Шпенглера, А.Тойнбі вважав, що 
цивілізації перебувають між собою у більш тісних зв'язках, які 
можуть поставати не лише у вигляд1 1сторичного сшшснуван
ня (хоча цей тип зв'язку і домінує), а й у вигляді історичного 
наслщування . 

• Згідно з А.Тойнбі, європейська цивілізація переживає кризові яви
ща, проте задля їх подолання необхідно повернутися до найперших 
духовних цінностей, тобто певною мірою повернути релігії належне 
міспе у суспільному житті через творення єдиної світової релігії. 

Досить великого значення у ХХ ст. набули різноманітні кон
цепції технічного детермінізму, тобто концепції, згідно з яки-. . .. . . . .  . 
ми хщ суспшьно1 1стор11 визначається розвитком науки, техн-
іки та технології. Це, безумовно, пов'язане із тим значенням, 
якого набули у ХХ ст. означені чинники суспільного життя . 
Проте у ХХ ст. їх трактування могли поставати як позитив
ними (тоді подібна позиція позначалась як технократизм -
влада техніки) , так і негативними (технофобія - страх перед 
технікою) .  

Представники технократичного підходу ( У Ростоу, Дж. Гелбрейт, 
Д. Белл та ін.) стверджують, що переможну ходу технічного прогресу вже 
ніхто і ніколи не зможе зупинити і що техніка в цілому відіграє позитивну 
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роль у розвитку суспільства. Безумовно, наявні й її негативні прояви, проте 
вона і лише вона сама зможе їх подолати або нейтралізувати (техніка - дво
сторонній меч). Представники технократичного підходу розробили та запу
стили у широке використання поняття "пості1Lдустріального суспільства", 
яке, на їх думку, являє собою новий стан суспільства, де на основі технічно
го прогресу встановляться безконфліктні суспільні відносини, буде досяг
нутий новий рівень матеріального забезпечення та інтелектуального життя. 

Наприкінці ХХ ст. найбільш відомим представником цього напряму по
стає американський соціолог А .  Тоффлер, що розробив концепцію так зва
ної "третьої хвилі" : історія людства пройшла через сільськогосподарську 
(перша хвиля), індустріальну революцію (друга хвиля) і у 60-і роки ХХ ст. 
вступила у період третьої хвилі - технологічної· революцП, наслідком якої 
було виникнення технотронного, постіндустріального суспільства; для ос
таннього є характерними : -+ нові відносини із природою, оскільки через зап
роваджею-tя найновітніших гет-LІшх та інформаційних технологій людсь
ка діяльність вже не буде руйнувати природу; -+ перетворення інформац
ійних процесів у найперший засіб людської· діяльності; -+ реалізація нових 
можливостей для інтелектуальної· діяльності та ін. 

Представники технофобії (Л. Мемфорд, ТА дорно та ін.) наполягають на 
тому, що технічний прогрес веде людство до загибелі чи то внаслідок еколо
гічної катастрофи, чи то внаслідок духовної деградації, оскільки, на їх дум
ку, кожний крок вперед у розвитку техніки приводить до появи нових, знач
но складніших проблем, що, врешті, і знищать людство . 

Серед сучасних концепцій філософії історії варто згадати 
також концепцію американського соціолога (російського 
походження) П. Сорокіна ( 1 889-1 968) , якого вважають одним 
із "батьків" сучасної соціології та філософії історії. П .Сорокін 
вважав, що суспільні процеси базуються на діяльності людей, 
які мають подвійні - матеріальні та духовні прагнення, на 
основі яких в історії діють найперші групи чинників: несвідо
мих ( інстинкти) , біосвідомих (пов'язаних із задоволенням 
вітальних потреб - голоду, спраги та ін . ) та соціосвідомих. 
Проте саме суспільних якостей усім процесам життя надають . . . 
останю чинники, що продукують значення, норми та ЦІННОСТІ : 
саме вони стабілізують людські спільності на засадах певних 
культурно-цІНюсних систем.  

Серед культурно-ціннісних систем найперше значення для 
суспільного життя мають істина, добро та краса, що взаємно 
інтегруються у користі . Ці засади суспільного життя утворю-
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ють "інтегральну культурну надсистему",  яка може проходи
ти історичний шлях від формування до розпаду. Розпад її зу;. 
мовлюється шдпорядкуванням духовно-культурних цінностей 
матер1ально-чуттєвим, які врешті постають вже й не ціннос
тями, а простими регулятивами людських дій. Сьогоднішня 
культура постає переважно як чуттєва, і тому вона прирече
на на розпад, проте може постати як переддень великої ідеа
лоцінної (заснованої на духовних ідеалах) цивілізації. 

Цікавий погляд на історію запропонував у 50-і роки ХХ ст. 
необергсоніанець Р. Зейденберг:  він вважав , що історія ру
хається від -+епохи панування інстинктів до -+епохи пануван
ня розсудку, тобто за суттю являє собою простий перехід між 
якісно відмінними станами основних чинників людської діяль
ност1 . 

До напрямів культурологічного спрямування у ХХ ст. мож
на також віднести різноманітні варіанти філософського струк
туралізму, засновником і визнаним класиком якого є французь
кий культуролог К.Леві-Стросс (нар. у 1 908 р.) .  

• Структуралісти вважали, що в основі всіх свідомих актів людини 
лежать певні сталі структури (звідси - назва течії), які визначають не 
зміст, а лише внутрішню будову як дій свідомості, так і їх результатів 
(перш за все -культури). Пізнання означених структур відкриває шлях 
до розуміння підвалин тої чи іншої культури. 

Сам К.Леві-Стросс зосередив увагу на дослідженні міфологіч
ної свідомості, справедливо вважаючи, що вона, як початкова, 
містить в своїй основі певні вихідні для людської свідомості струк
турні утворення, які у подальшому розвитку історії не зникають, 
а лише трансформуються та доповнюються іншими. Вивчивши 
колосальну кількість міфологій та міфологем, К.Леві-Стросс при
йшов до висновку, що в основі міфологічної свідомості лежить 
механізм опосередкування - медитації: людська свідомість перш 
за все фіксується та зосереджується на найбільш разючих та кон
трастних елементах свого сприйняття, проте, будучи нездатною 
їх оргашчно поєднати, вона намагається через низку опосеред
кувань звести їх до таких опозиційних пар, які для неї є більш прий
нятними та зрозумілими. Наприклад, житгя та смерть зводяться 
до єдності війни та миру, а останні - до сівби та жнив і т. ін. 
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І • Дослідження К.Леві-Стросса дозволили краще зрозуміти природу 
ціло� низки �имволів кул�:_-ур

.

и, а також пролили додаткове світло на 
сутюсть лопчних операщи людського мислення. 

Один з найбільш відомих послідовників класика структура
лізму М. Фуко ( 1 926 -1 984) зосередив увагу на вивченні вихідних 
структур, на яких базувалися знання та мислення епохи Нового 
часу; шзшше вш цшу низку праць присвятив вивченню тих струк
турних ментальних утворень, які найбільше впливають на сто
сунки між людьми у суспільстві, в державі, в європейській куль
турі. Ці дослідження дозволили краще окреслити підвалини євро
пейства як явища світової цивілізації. 

Інший представник структуралізму - Ф. Бродель ( 1 902 -1 985) 
написав кілька фундаментальних праць, присвячених вивчен-
ню структур повсякденної людської поведшки на матеріалі роз
витку цивілізаційних процесів у Європі Нового часу, де проде-. . 
монстрував, що певш структурш сташ людських уявлень про 
-+час, про -+суть економічного обміну, про -+справедливий роз
поділ праці та винагороди за неї суттєво визначали не лише 
людську поведінку, а й організацію економічного життя та соц
іальних відносин. Ф.Арієс ( 1 9 1 4-1 984) за допомогою методів 
структурного аналізу дослідив історичні зміни в європейських 
уявленнях про смерть. 

Дещо пізніше Ж.Деррида, якого інколи називають представ
ником постструктуралізму, запропонував концепцію " деконст
рукції", сутність якої полягає у своєрідному "демонтажі" мовних 
та текстових утворень культури з метою дістатися до їх найпер
ших складових; наступне складання із подібних складових цілих 
та вихідних для аналізу утворень дасть, на думку Ж.Дерриди, 
можливість побачити і зрозуміти всю конструкцію більш прозо
ро та виразно. У кінцевому підсумку виходило, що первинними 
"блоками", з яких складаються культурні знакові феномени, по-. . . . стають чоловІчІ та жшоч1 якосп, а також елементи, що опосе-
редковують їх зв'язок (тут можна згадати як даосизм у давньо
китайській філософії, так і певні тези фрейдизму). Наприкінці ХХ 
ст. досить великого поширення набули праці російського філо
софа та культуролога М. М.Бахтіна, якого також можна вважа-. . . . 
ти одним ІЗ орипнальних представникш структуралІзму. 
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Структуралізм мав великий вплив на культурологію та мистецтво
знавство ХХст. ;  д·о певної міри його досягнення використовува
лись і представниками інших філософських течій . 

9.5. Релігійна філософія ХХ ст. 

У філософії ХХ ст. вагоме місце належить релігійній філ.ософії. Здавалося б, 
на тлі успіхів науки, техніки, росту та поширення інформаційних систем і тех
нологій релігійна філософія, як і релігійний світогляд взагалі, повинні були б 
зазнати суттєвої кризи, але так не сталося. Певною мірою тут далися взнаки 
суперечливості історичних процесів століття, тривале та напружене протисто
яння двох соціальних систем - капіпщістичної та соціалістичної, при якому 
остання претендувала на світове панування, поширюючи та пропагуючи атеї
стичний світогляд. З іншого боку, у ХХ ст. людство пережило дві жаХливі світові 
війни, і на тлі тих самих успіхів науки складно було не замислитись як над мож
ливостями історичного людського розуму, так і над засадами людської долі. 
Окрім того, саме у ХХ ст. вже не треба було нікого переконувати у тому, що на
ука - це могутня, проте-не всемогутня сила, що є багато чого у людському став
ленні до себе та до світу, чого ніколи не зможе прояснити ніякий науковий про
грес. Частково інтерес до релігійної філософµ у ХХ ст. можна пояснити тим, що 
на тлі колосально Го прискорення Соціальної динаміки все більш проблематични
ми постають як окрема людська індивідуальність, так і життєва доля окремої 
людини. До цього варто додати також і те, що той самий науковий прогрес до
зволив побачити людину складнішою, ніж це уявлялося раніше: стало зрозумі
лим, що людину не можна звести до природного еволюційного процесу, що за 
певними характеристика.;ни вона постає унікальним я.вищем дійсності. У зв' яз-. 
ку з цим людські погляди мимоволі звернулись до релігії, оскільки релігійне ба
чення дійсності із його трансценденталізмом виводило людину за межі простого 
перехрестя природно-косміm-юго процесу, дозволяло побачити її прилученою до 
особливих, найперших та вихідних засад буrгя. 

· 

Напевно, найбільш поширеною та авторитетною у ХХ ст. постала філософсь
ка концепція неотомізл1у - оновленої філософії Томи Аквінського, яку в 1 879 
р. енциклікою Римського папи було проголошено офіційною філософською док
триною католицької церкви. Авторитету цієї філософії сприяло також її досить 
широке культивування у католицьких навчальних закладах, де її вивчення є 
обов'язковим. 

Визнаними представниками, можна сказати, -корифеями неотомізму є фран
цузькі філософи Ж М ариn1ен ( 1 882-1973), Е.Жіл.ьсоп ( 1 884-1978) та американсь
кий філософ Ю. Бохеньський ( 1 902-1995). Всі вони вважали себе відданими 
вихідним ідеям філософії Св. Томи та намагалися їх далі розвивати та інтерпре
тувати. 
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У розумінні людини неотомісти також дотримуються вихідних тез Св. 
Томи, тобто вони наполягають на єдності в людині душі й тіла, вважають, 
що пізнання розпочинається із відчуття, із реальних контактів людини з 
дійсністю, але ці контакти, врешті, повинні активізувати наш розум, який 
потенціІQ пізнавальногь акту переводить у дійсність. 

� світ речей нам наданий реально 

� цей світ може засвоюватися практично у досвіді життя 

� і сьогодні залишаться в силі тлумачення Св. ТоJІюю симфонії" 

розуму та сили 

�
. 

відповіді на найважливіші для людини питання слід шукати у 

текстах Святого Пись.ма та в божестветюму об 'явленні 

� вирішення найважливіших проблел1 світової філософії можливе 
лиШе на грунті релігійного світогляду, бо.жественного об 'явлення 

� пізна11ня розпочинаються із відчуття, із реаль11их контактів 

людини з дійсністю, але переходить в активізацію тих кращих 

інтелеюпуальних здібностей, якими наділив нас Бог 

• Досить активними неотомісти поставали у політичній діяльності 
ХХ ст. :  вони виступали із гаслами соціальних та церковних реформ, 
підтримували боротьбу за мир, сприяли поширенню благодійницької 
діяльності . 

Авторитетним напрямом релігійної філософії була також 
протестантська теологія, яка отримала назву негативної, 
оскільки різко підкреслювала принципову неспівмірність Бога 
та світу, а через це і неможливість розумового осягнення Бога 
(неотомісти, йдучи за Св . Томою, наголошували на необхід
ності орозумнення волі) . Його представниками були К. Барт 
( 1 886-1 968), П.Тілліх ( 1 886-1 965), Р. Бульт.ман ( 1 884-1 976). 

Серед філософських течій релігійного спрямуванчя варто 
згадати також теософію (О. Блаватська, Р.Штайнер), учення 
«живої етики» (О. Реріх) та російську релігійну філософію 
( М. Бердяєв, П. Флоренський) , ідеї яких мали і мають неабия
кий вплив і поширення. Представники теософії ("теос" - бог, 
"софія" - мудрість) rрунтували свої твердження на тезі про те, 
що релігії всього свпу ведуть розмови про одне й те ж - про 
виявлення божественного у відношенні до людини, проте 
розмови ці в ідрізняються мовами, образами,  повнотою та 
ступенем внутрішнього зв 'язку. Якщо ж відслідкувати оте 
єдине та належним чином його Зрозуміти, ми зможемо ближ-
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че підійти до осмислення сутності божества. Із цієї тези вип
ливала також теософська пропаганда екуменізму - руху за 
об'єднання всіх релігій світу. 

Учення "Живої етики " базувалося на переважно етичних те
зах давньоіндійських філософсько-релігійних течій, називаю
чи себе різновидом йоги .  Воно стверджувало матеріальність 
усього 1снуючого, щоправда, проводячи розрізняння тонкої 
матерії і грубої. У людському єстві жива етика нараховувала 
сім шарів сутностей, що ієрархічно сходили до божественної 

206 

К. Барта : 
W""' Бог постає пршщипово недосяжним для світу і поза Його волею 

· не.має і не може бут и  людського із Ним д іалогу; 

W""' за людиною лишається т ільки одне - віра: щира, віддана, 
непохитна; 

W""' Бог сшw відкриває себе людині та світу, коли вважає це 
доречним .  

П. Тілліха: 
W""' у світі людини існує принципова розірваність .між сутністю 

та існуваття.11 (l:X єдність постає лише характ еристикою Бога); 

W""' фундаментальною людською хараюперист икою п остає 
турбота про сенс буття: ії свідо.ча реалізація робить людину 
рел ігійною; 

W""' своє відно шеішя до Бут тя людина виражає у 
культуротворен11і; 

W""' вирішальне значення для розвитку кул ьтури людства мають 
"кайроси " - ключові мо.ме11т и історіі; у які Бог відкриває себе 

людині ; 

W""' у "кайросі " (з давньогрецької - "доречтю ", "влучно ") 
відбувається прорив людини до надчасовоі· основи історії, що 
потім відіграє виріщальну роль для життя людщш та суспільноі 
історіі". 

Р. Бультмана: 
W""' іс11ування - це перший рівень життя, і воно ;ноже бути 

справжнім чи несправжнім; 

W""' піднести людину над циАt рівнем .може т ільки віра, яка є 
явищем інтимно-індивідуальнил1 і не п ідлягає визначенню чи 
дослідженню, а .може лише переживатися; 

W""' людина, що .має віру, звільняється від обтяжливих рис 
існування і п остає справді релігійною незалежно від 
поиналежності до тієі· чи іншої иеоковно -оелігійної котиЬесіі: 
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тілесності ,  тому життєве завдання людини вбачалося у тому, 
щоби пройти шляхом самовдосконалення і підпорядкувати 
своє життя вищому шару. Це вчення є досить поширеним в 
Європі, у тому числі - і в Україні .  Його пропагандою займа
ються осередки "Товариства Реріха" . 

Російська релігійна філософія (або філософі� російського ре
лігійного ренесансу) найбільш широко і потужно розгорнула 
свою діяльність на початку ХХ ст. Вона включила у поле своєї 
проблематики всі найважливіші проблеми світової філософії, 
проте шдпорядкувала їх розуміння і вирішення релігійному, 
пов'язаному перш за все із східним православ'ям світогляду. 

Поставивши людину у центр своїх розмірковувань, ця філософія виво
дила людські якості із особливого місця людини у творенні світу Богом, із 
основної функції людини, пов'язаної із збиранням розпорошеної в світі пер
винної енергії позитивного буттєвого творення. На засадах такого підходу 
до світу та людини вирішувались проблеми свободи волі ,  творчості, соц
іального життя, робилися численні дослідження у напрямах персоналізму, 
антропології; теоріі пізнштя, естетики та ін. 

• Особливу роль представники цієї філософії відводили так званій 
"софійності " світу, виводячи божественну премудрість, втілену в 
творінні та у діяннях Христа, майже на рівень особливої божествен
ної іпостасі . Значна частина філософів цього напряму була відправ
лена за межі радянської держави та продовжила свою діяльність за 
кордоном (у Чехії, Югославії, Франції), а частина загинула під час 
сталінських репресій .  

9.6. Провідні тенденції розвитку світової 
філософії на межі тисячоліть 

Наш перегляд найбільш авторитетних напрямів та течій філо
софії ХХ ст . досить яскраво засвідчує колосальну багато
манітність цієї філософії, її особливу оригінальність, широту її про
блематики. Своєрідної цілісності, завершеності їй надає в.кож 
той факт, що наприкінці ХХ ст. відбулося ніби певне повернен
ня до її початкової проблематики: якщо філософія ХХ ст. почи
нала із відкидання абсолютів, заперечення значення метафізич
них роздумш, вважаючи, що вона поюнчить з ними назавжди, . . . . 
то наприюнщ стошття ц1 теми знову стали актуальними. 
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' Виявилося, що не зник інтерес до абсолютів, що рішуче відкидан
ня метафізики може привести до суттєвого спрощення філософсь-

8 кої рефлексії та, навіть, до втрати філософією своєї специфіки. 
Кінець століття ознаменувався не простим поверненням до . . названих тем, а виникненням р1зних, школи - протилежних 

тенденцій в їх інтерпретації. З одного боку, збільшився інте
рес до тих філософських напрямів, які традиційно пов'язува
ли філософію із метафізичними дослідженнями; йдеться про 
неотомізм, філософію М.Хайдеггера, М. Гартмана, протестан
тську теологію, філософську онтологію, традиції кантіанства, 
гегелівської філософії та ін. ' 

У цілому тенденція повернення до метафізичних міркувань та 
8 абсолютів отримала назву иеоконсерватизму. 

неот омізм 

традиції кантіанства 

гегелівську ф ілософію 

філософську онтологію 

протестантську теологію, 

філософію М. Хайдеггера 

і М. Гарт.wана. 

З іншого боку, розпочинаючи із кін
ця 60-х років, розгорнулася справжня 
хвиля радикалізації тенденцій некла
сичної філософії, пов'язана із заклика
ми покінчити із раціональністю, логі
кою, усякими нормуваннями інтелек
туальної діяльності з метою виходу на 
нові горизонти творчості. Зазначена 
радикальна філософська хвиля поста
ла найпершим предметом обговорення 
та філософських дискусій кінця ХХ ст. 
Її початок п.Jв'язаний із появою так 
званих "нових лівих" під час вибуху 
молодіжнихбунтарських рухів у 
Франції у травні 1 968 року, коли сту

дентська молодь рішуче постала проти -+засилля бюрократизму, -+тенденцій 
західного суспільства до втрати своєї мобільності, до занурення у розкіш та 
комфорт. З боку ідеологів "нових лівих" (Б. -А .Леві, А . Глюксман, Ж. -М.Бе
нуа, К.Жамбе, М. Клавель та ін.) посилились нападки на владу, ідеологію, 
державу та науку. Ці ідеологи стверджували, що союз влади та науки веде 
до нового рівня людського поневолення, що в сучасному суспільстві люди
на все більше перетворюється на просту суспільну функцію, постаючи су
мою суспільних ролей та структур. Звідси випливала теза про те, що індус
тріальне суспільство являє собою нову форму варварства та внутрішньо
го збіднення людини. 
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П ред ставники цієї "нової філософської хвилі " (така назва утвердилась у 
дослідницькій літературі) вважали, що попередня філософська традиція при
вела до того культу раціональності - розуму та ефективності, - який запану
вав в_ Європі. Розрив із традицією виправдовувався також необхідністю по
вернення до найперших "джерел" людськості, до стану "до-логосу", де не 
існує альтернативи теорії та практики і де людина розмовляла голосом сер
ця та щирого почуття. 

розрив із усією попередньою філософською тра
дицією 

проголошення почуттів більш виправданими, 
ніж логічні міркування 

надшшя волі проявам інстинктів життя і 
створення нової "чуттєвості ", що революціо
нізує людину 

повернення до стану "до-логосу ", де людина 
розлшвляла голосом щирого почуття. 

Свої ідеї вони розглядали як "вступ до усілякої філософії майбутнього".  
Ці ідеї і справді увійшли у міркування так званого "філософського постмо
дерну", який їх певною мірою змінив, а певною мірою радикалізував. Філо
софський постмодерн включив у свій зміст певні перегукування із різного 
роду філософськими течіями та традиціями, і це тому, що він проголосив тезу 
про остаточне окультурювання людини та усіх її дій і прагнень. За великим 
рахунком, на думку постмодерністів, майже про все можливе у людському 
житті та у людських виявленнях вже щось сказане, у тому числі - і філосо
фією. Тому rрунтом для сьогоднішніх філософствуват-tь постає світ куль
тури, а не якихось первинних, до- або позалюдських реалій. Філософству
вати сьогодні - це значить не відкривати щось таке, чого ще ніхто не відкрив, 
а вести відкритий, невимушений діалог із культурними нашаруваннями усіх 
часів та народів, прочитуючи їх так, як тільки можливо, бо останнє і буде 
свідченням того, як виглядає людське розуміння сьогодні. Зрозумілим стає 
те, чому постмодерн взяв на озброєння методологічні розробки філософсь
кої гер.А1еневтики (мистецтво прочитування текстів) та структуралізму, 
перш за все у варіанті деконструкції Ж.Дарриди: йдеться саме про діяльність . . . 
у межах вже �снуючих текстш та культурно-семантичних пошв. 

Основними представниками пос�:модерну кінця ХХ ст. вва
жають французьких філософів Ж.Дарриду та Ж.Дельоза, швей-
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Основні п инципи позиціі 

JI антилогіцизл1 (антипанлогізм) - протест проти будь-яких, а 
по-перше, логічних унормувань думки чи інтелектуальної 

діяльності 

JI антидемаркаціоніз;и - протест проти будь-яких різких 
розмежувань різних у класичній культурі напрямів діяльності, 
тобто принципове наполягання на тому, що наука, мистецтво, 
міф, фантазія повинні в реальному живому людському 
самовиявленні зливатися, а не протистояти одне одному 

JI вторинне засвоєння - діяльність на основі тих феноменів, які 
вже виявлені у історії культури 

JI вільний герменевтичний дискурс - відкидання будь-яких норм 
у веденні розмови-діалогу із я вищами культури, людини та 
людської життєдіяльності 

царського філософа П. Слотердайка, американця Р. Рор ті (у 
ранній період його діяльності) . Як ідеї, так і саму діяльність 
філософських постмодерністів оцінюють по-різному, проте, 
переважно, - досить критично, але в цшому не можна не виз
нати, що йдеться не стільки про епатаж, тобто про бажання 
сказати щось "гірше, аби - інше" ,  скільки про намагання 
здійснити розвідки у тих шарах людської екзистенції, які, так 
би мовити, перебувають на межі найперших утворень чогось 
визначеного; це є спроба черпати енергію творення із того 
моменту, де світло тільки ще має стати (якщо використовува
ти біблійну символіку творення світу) . Для представників по
стмодерну принципово важливого значення набувають не ре
зультати інтелектуальних дій, а самі ці дії або акти, які єдино 
здатні засвідчити те, якою може і здатна бути людина, з од
ного боку, а також самий факт її участі в інтелектуальному 
самозасвідченні, - з другого боку. 

' 
• 

2 1 0  

У нове тисячоліття філософія входить,  безумовно, збага
ченою досвідом ХХ ст. , вона тепер постає більш внутрі
шньо вільною, проте - і більш мудрою, більш терпимою 
до незвичних ідей та позицій, більш виваженою. 
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• У ХХІ ст. філософія також залишиться надзвичайно стро-. . 

катаю та р1зномаютною, здатною надавати нового дихан-
ня усім історичним формам свого виявлення.  У той же час 
не можна не помітчти й того, що традиції мінімалізму, які 
запанували у некласичній філософії, навряд чи можуть бути 
визнаними тепер провідними або вирішальними: сучасна 

філософія схильна повернутися до а бсолютів, ідеалів, ета

лонів, надавши їм нових контекстуальних інтерпретацій .  
Вар1110 згадати, наприклад, такий фаюп: н а  останньоj�tу 

всесвітньому філософському конгресі, 
що відбувся у 2000 р. 

у м. Брайтоні, відзначались хоча б такі переваги класичної: 

зокрема - середньовічно і' філософ ії� як ії здатність бути 

опорою для людини, закликати її до вищого та кращ
ого, не  

навіювати людині ду)ику про її загубленість серед відчуJІСе

них форм су
щого, про її принципову безпорадність у зустр

ічах із несвідомим та ірраціональним
. 

Словом, філософія по

винна бути такою JІС багатою на прояви, як людське JІСит

тя, та, проте, повинна йти, мо:же, на півкроку попереду 

JІСиття, надихаючи людину на муJІСнє протистояння усіля

ким викликам долі та обставинам JІСиmтя. 

Висновки 
16 Сучасна філософія містить у собі широкий спектр 
підходів до розв 'язання найрізноманітніших проблем людсь
кого буття. Але центральними серед них є проблеми осмис
лення тенденцій розвитку сучасного суспільного життя, 
проблеми людини, засад ії буття та іїможливостей. І хоча 
загалом із ко:жним окремо взятим філософським підходом 
до проблем сучасного :життя можна в чомусь і не погоди
тися (бо є певні однобічності в іх інтерпретації :життє
вих питань) , однак безсумнівним є факт активного твор
чого життя філософії ХХ ст. ,  плідт-юго діалогу різних течій 
і шкіл навколо болючих проблем сучасності епохи. 
Наприкінці ХХ ст. певного поширення набув філософський 
·постмодерн, який постає проти будь-яких обмежень філо
софського інтелектуальт-юго експерименту. Проте, вход
ження філософіїу ХХІ ст. супроводжується також і пев
ншw поверненням до метафізики, абсолютів та до більш 
прямого втручання у болючі проблеми людського самовиз
начення. 
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Резюме 

Ф Філософія ХХ ст. має своє власне обличчя, яке мо:J1сна прояснити низкою 
ії особливостей, таких, як ії надзвичайна строкатість, переплетіння в 
ній різних напря_,иів та традицій, наближення до повсякденних реалій 
людського життя, переважна некласичність. 

® Потужними постали у ХХ ст. напрями сцієнтистського спрямування, 
тобто такі, які вбачали своє основне завдштя у співпраці із наукою, в 
запровадженні таких методологічних принципів, які б значно підвищу
вали ефективність та достовірність науки. 

® Напрями антропологічного спря;нування постали у філософії ХХ ст. над
звичайно різноманітними і різноплановими; це поясюоється особливим 
місцем проблеми людини у мисленні ХХ ст. ; тут впливовими були: а) 
екзистет-щіаліз;u, що намагався поставити в основу філософії" внутрішнє 
відчуття людитюю свого життя; б) філософська антропологія, яка вва
:JІСала за необхідне досліджувати людину всебічно; в) персоналізм, який 
виводив на перший план в людині іїздатність бути особистіспzю; г) фрей
дизм та неофрейдизм, які переконливо засвідчили ваголшй вплив несвідо
мого на свідомість та поведінку людини. 

@ Значне ускладнення соціальних процесів викликало появу напрямів куль
турологічного та історіософського спрямувань, які часто переплітали
ся між собою; філософія ХХ ст. виробила цілу низку дуже ва:JІсливих та 
авторитеттшх концетщій культури, історії людства, підвалин людсько
го сприйняття та структурувштя дійсності. 

® Вагоме .місце належало у духовтю.му житті ХХ ст. релігійній філософії: 
яка, певною мірою ніби отримавши "друге дихаю-tя ", продовжувала роз
глядати людину у невід 'ємних зв 'яз ках із Богом, А бсолютом та наполя
гати на ії особливо.му всекос.мічному призначетті. 

® На злаАttі тисячоліть філософія постала змужнілою, досвідченою, здат
ною бути толерантною та різтюмаиітною; хоча в ній набули певного 
розповсюджет-тя тювітні модертюві течй: вотш не втратила інтересу до 
абсолютів, ідеалів, вічних людських цінностей. 

Питання для обговорення на семінарському занятті 

1. Загальні особливості філософії ХХ ст. та ії остювні напрями. 
2. Напрями сцієнтистської· філософії" ХХ ст. : неопозитивізм, постпози

тивізм, неокантіанство, "радикальна епістемологія ". 
З. Вихідні ідеї екзистенціалізму, філософської антропології: персоналізму 

та фрейдизму. 
4. Культурологія та філософія істор й у філософії ХХ ст. 
5. Основні напрями релігійної· філософії ХХ ст. 
6. Провідні тенденціі' сучасного розвитку європейської· філософії'. 

2 1 2  ТЕМА 9. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ ХХ ст. 



� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 

1. Місце філософ й' ХХ ст. у історіі' європейсько і' філософі( особливості філо
софй' ХХ ст. 

2. Остювні ідеї філософії нео·zозитивізму та і:Х значенпя для розвитку пізнан-
ня. 

З. Неопозитивізм та постпозипшвізм. 
4. Вихідні ідеї основних предспzавників філософіі' екзистенціалізму. 
5. Персоналізм як напрюнок філософії' ХХ ст. 
6. Вплив ідей філософської антропологіі' на сучасне розуміння людини. 
7. Вихідні ідеї фрейдизму та неофрейдиз,wу, і�х- вплив на духовне життя ХХ 

ст. 
8. Вихідні ідеі' фенометюлогії Е. Гуссерля. 
9. Культурологія у філософії' ХХ ст. : ідеі' та представтшки. 
1 0. Загальна оцінка ідей струюпуралізму. 
1 1. Провідні напрями релігійної· філософії' ХХ ст. 
12. Філософський постмодерн: вихідні ідеі· та і:Х оцінка. 
1 З. Філософія та соціальні процеси в сучас1юА1у украі·нському суспільстві. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Окресліть особливості та провідні тенденції розвитку філо
софії у ХХ ст. 

Завдання 2. Назвіть основні напрями розвитку філософії ХХ ст. та корот
ко їх охарактеризуйте. 

Завдання 3. Порівняйте ідеї неопозитивізму та постпозитивізму; виявіть 
у цих ідеях спільне та відмінне . 

Завдання 4. Розкрийте зміст та значення ідей феноменології Е.Гуссерля. 
Завдання 5. Охарактеризуйте провідні ідеї фрейдизму та неофрейдизму, 

дайте їм оцінку. 
Завдання б. Коротко окресліть та охарактеризуйте ідеї основних представ

ників філософії екзистенціалізму. 
Завдання 7. Окресліть значення ідей філософської антропології та персо

налізму для людського самоусвідомлення людини ХХ ст. 
Завдання 8. Охарактеризуйте основні напрями релігійної філософії ХХ ст. 
Завдання 9. Що таке філософський постмодерн? Які тенденції розвитку 

філософії проявились у його ідеях? 

W Додаткова література з теми 
1 .  Головко Б. А .  Філософська антропологія : Навч . посібник.  - К. , 1 99 7 .  
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2 .  Зарубіжна філософія ХХ століття: Читанка з історії філософії у 6 кн . Кн.б. - К., 1 993. 
3 .  Леви- Стросс К. Перв обьrтное м ь1шление . - М . ,  1 99 5 .  
4 .  Малахов В. С.  До характеристики герменевтики як  спосо бу ф ілософствува ння 

11 Філософ .  і соціол . думка.  1 99 1 .  № 6 .  
5 .  Маритен Ф. Философ в м ире. - М . , 1 994. 
6 .  Поппер К. В ідкрите суспільств о та йо го во роги .  Т.2. - К.: , 1 994. 
7 .  Современная западная философия: Сло варь .  - М . ,  1 99 1 .  
8 .  Татаркевич Вл. Історія ф ілософії. Т .3 .  - Львів , 1 999 .  
9 .  Філософія :  Навч . посібник/ Бичко І. В. та і н . В ид. 2-ге. - К . ,  1 994. 
1 О. Фрейд 3. П сихология бессознательного . - М" 1 990.  
1 1 . Хосе Ортега-і-Гасет. Вибрані твори .  - К. ,  1 994. 
1 2. Хюбшер А. Мь1слител и  нашего времени : Сп равочни к  по философии Запада ХХ 

века.  - М. ,  1 994. 
1 3 . Цоколо в С.А. Філософія радикального ко нструктивізму Ернста фон Глазерс

фольда .  // Філософська думка .  200 1 .  No2 
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ТЕМА 1 0  

НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ФІЛОСОФІЇ 

Ми знаходимося в досить скрутному ста-
1-ювищі, коли хочемо схарактеризувати украін
ську філософську думку, бо ми можемо з пов
ною певністю сказати, що маємо справу лише 
з початками і наміченням думок, які можуть 
бути розвинені в дальшій філософічній твор
чості украі·нських мисленників майбутнього. 

Дмитро Чижевський 
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Духовне відродження сучасної України - одна з важливих перед
умов розв 'язання суспільно-політичних пш економічних проблем. 
Сприяти цьому має належне вивчення й осмислення української філо
софії'. Історично сталося так, що украі'нська філософія не набула 
світового визнання, проте вона .лшє цілу низку таких особливостей, 
що роблять ії своєрідною, унікальною та неповторною. Постаючи в 
основному внутрішнім явищем українськоі· культури, вона, тим не 
менше, не була ізольованою від світових філософських процесів і в 
кожну епоху українськоі· історії концентровано виражала ії ітпе
лектуальну сутність. В наш час українська філософія набула л10ж

ливості самостійного розвитку на тому багатющому історичному 

rрунті, який постає ії реальною спадщиною. 

С41•й�И& Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 
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� історичні та культурні особливості формування україн
ської філософської думки; 

� етапи розвитку української філософії та їх загальну 
характеристику; 

� зміст і проблематику найвизначніших культурно
освітніх та філософських пам' яток; 

� характерні риси й особливості української філософії 
на кожному з етапів її розвитку та особливості її зв' яз-

. . 
ку 1з загально1сторичним процесом.  

r:ir пояснювати історичні особливості проявів україн
ських філософських пошуків в залежності від суспіль-

. . 
но-1сторичного та культурно-освпнього контексту; 

r:ir простежувати історичний зв'язок змісту пам'яток віт-
.. . . .. чизняно1 сусшльно-гуманпарно1 думки; 

r:ir робити порівняльний аналіз філософських надбань 
. .. .. . . . .  р1зних епох украшсько1 1стор11. 

+ причини історичних та культурних особливостей укра
їнської філософської думки; 

+ органічний зв'язок розвитку філософських ідей із духов
ними та суспільно-політичними процесами в Україні; 

+ культурне та соціальне значення філософської спадщини 
для розвитку сучасного українського суспільства. 
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О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 
10. 1 .  Українська філософія як органічна складова української 

духовної культури. Загальні особливості української філософії. 
10.2 .  Провідні філософські джерела та філософські ідеї часів 

Київської Русі. 
1 0 . 3 .  Україна - Європа: духовні зв'язки доби Відродження. 

Поява професійної філософії в У країні. 
1 0.4. Особливості філософських курсів Києво-Могилянської 

академії. Життя та філософська діяльність Г.Сковороди. 
1О.5 .  Університетська філософія в У країні ХІХ ст. Філософські 

ідеї в українській літературі та гр.омадсько-політичних рухах. 
1 0 .6 .  Особливості розвитку української філософії ХХ ст. 

І � ' "i")�Ji�i§�QB!T����I iт9M�P�: 
• А  Н ТЕЇЗ М  - так деякі дослідники називають пр ояви в українсько,ну національному 
характері та філософській думці любові до Землі, культ Зе.млі. 

• А Н ТРОПОЦЕН ТРИЗМ (від грец. aпt/1ropos - людина і лат. сепtrит - центр) - філо
софський принцип, згідно з яким людина є центр ом Всесвіту або займає центральне 
положення у всіх міркуваннях та вирішеннях. 

• БА РОКА ЛЬ НІСТЬ - на ду;wку цілої низки дослідників - виявлення особливостей украї
нсько ї  філософської дул1ки у вигляді  її рухливості, динаміз.ІWу та певній концентрова 
ності навколо проблем духовного вдосконалення, п о в  'я з а  ного і з  глибокою релігійністю. 

• БРА ТСЬКІ ШКОЛИ - центри освіти та духовного життя в Україні, що виникали, 
починаючи від XVI ст .. з метою збереження православних засад життя та протидії 
католицькій експансії. 

• ЕМ ОЦІЙНІС ТЬ - одна із провідних особливостей української філософі/", що полягає у 
наданні пер еваги пря,ІWому щирому почуттю над раціональнил1 міркуваю1ял1 при вир і
шенні смисложиттєвих пробле,н. 

• ЕС ТЕ ТИЗМ - особливість украі"нської філософії та духовності взагалі, що проявляє 
себе у цінуванні краси в усіх ії виявленнях. 

• НЕПОМІТНОГО ЗЛА ФІЛОСО ФІЯ - оригінальна концепція М. В. Гоголя, згідно з ю<:ою 
у бор отьбі Бога та диявола за людські душі найнебезпечнішим для людини постає .ма
леньке, непомітне зло, через прийняття якого людина поступово опиняється у диявольсь
ких пазурах. 

• ПРО СВІТНИЦТВО - європейська течія в галузі культурного і духовного життя X V/
X VIII ст . ,  що ставила собі за мету сфорл,1увати погляди, котр і  виходили передусім з 
вимог людського розу.му. 

• РЕНЕСА НС (від фр. Renaissaпce) - європейська епоха Відродження (ХІІІ - к. XVI ст. ) ;  
виникнення нового відчуття життя, щ о  споріднене з античністю і протилежнеСередньовіччю. 

• СПОРІДНЕНА ПРА ЦЯ - (за визначенням Г. Сковороди) вид діяльності, котрий особ
ливо припадає людині  до душі, відповідає ії природнилt схильностюи та здібностям, 
приносить ра дість і задо волення вже й са.м по  со бі, а не  лише своі".м результатол1. 
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10. 1 .  Українська філософія як органічна 

складова української духовної культури. 
Загальні особливості української філософії 

Філософія - явище загальнолюдське. Вона досліджує те, що . . . 
становило в минулому 1 становить у наш1 дю ядро загально
людських цінностей,  самоусвідомлень, духовних надбань. 

Українська філософія в реальному своєму існуванні постає складовою 
частиною загальносвітового філософського процесу, більш точно - проце
су розвитку європейської філософії: українська філософія не зароджується 
в поступовому русі власної культури (як, наприклад, у Греції чи Китаї), а 
запозичується із Візантії вже в досить розвиненому стані. І хоча вона набу
ває певних конкретно-культурних рис та забарвлень, по сьогоднішній день 
існують сумніви щодо реальності такого феномену, як українська філософія. 

Ще один із перших дослідників українськоі· філософії: колишній ректор 
Вільного українського університету у Празі Д. Чижевський казав про те, 
що украі"нській філософії" ще тільки належить проявити себе і що, можли
во, писати ії історію ще зapalto. Він вважав, що підставами для такої" оці
нки реального стану украіі-1ськоі· філософської думки слугує те, що не існує 
таких філософських ідей, систем чи теорій, створених українськими філо
софами, які б набули визншu-1я, прийняття та поширен1-1я як явища свіпювоі· 
культури. І хоча тут іспують деякі виllятки (наприклад, філософія Г. Ско
вороди, деякі ідеі· О. Потебні та В. Вернадського) ,  в цілому із цим тверджен
ням не люжна не погодитись. 

Але, з іншого боку, не можна не звернути увагу й на те, що 
в цивілізованій історії України (ознаки цивілізації див. у темі 
1 9) не існує таких періодів, на яких би не була присутня філо
софія чи філософська думка. Тобто, в цілому філософія супро
воджує всю цивілізовану історію України. Звідси можна зро
бити виправданий висновок про те, що 

українська філософія - це явище переважно внутрішнє 
у відношенні до української культури, тобто, що вона ви
ражала, концентрувала, виводила на рівень осмислення де
які ва:жливі риси національного характеру та світосприй
няття украіі-щів. 

У наш час питання національної самоідентифікації, національ
ного самоусвідомлення набули особливої значущості тому, що 
йдеться про свідомий вибір подальшої історичної долі народу. 
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Тому питання про український національний характер має своє 
виправдання як у плані усвідомлення особливостей української 
філософії, так і в плані їх сучаснї актуальності. На основі числен-. . 
них досшджень та осмислень, можна стверджувати про �снуван-
ня таких основних особливостей українського національного ха
рактеру: •емоційність, •естетизм, •сентиментальність, •психі
чна рухливість, •шанування індивідуальної свободи, •релігійність 
та •своєрідний культ Землі, а також •відчуття близькості із при
родою. Згадуваний вищеД. Чижевський вважає, що означені риси . . . 
мають як позитивю, так 1 негативю прояви. 

• Емоційність та чутливість в позитивному виявленні qпос-. . . 
тають в якосп сшвчуття, зац�кавленого ставлення до лю-
дей та справ, проте в негативному прояві вони qприводять 
до певного нехтування докладних раціональних обrрунту
вань, послідовних осмислень життєвих ситуацій, продуку
вання розлогих та деталізованих програм дії. 
• Сентиментальність та естетизм позитивно проявляють 
себе як любов до краси в усіх її виявленнях, як бажання при
красити життя, але, в той же час, вони приводять до пев
ної поверховості, схильності до пишнот та декоративізму; 
останнш момент Д .  Чижевський характеризує як 
"схильність більше здаватися, ніж бути насправді" .  
• Психічна рухливість українців приводить до їх вміння 
швидко адаптуватись до різних ситуацій життя, але може 
також проявлятися у певній психічній нестабільності , . . . 
СХИЛЬНОСТІ до ПСИХІЧНОГО паюкування. 
• Шанування індивідуальної свободи, як відомо, історично 
проявлялося у небажанні українців коритися насильству, 
іноземному пануванню, проте саме ця риса проявляє себе 
і негативно - у вигляді розбрату, неузгодженості дій, не
вміння об'єднувати сили для вирішення складних проблем. 
• Українська релігійність була відзначена навіть спостере
женнями за історією сумнозnісних сталінських концтаборів; 
саме вона допомагала переживати трагічні колізії радянсь
ких часів. Але ця релігійність також залишається певною 
мірою пов'язаною із декоративізмом, вона в основному те
оретично не заглиблена, теологічна не деталізована. 
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• Ставлення до Землі та природи із любов 'ю також далеко не 
завжди набуває характеру свідомо запровадженого у жит
тя принципу, тому поруч із ретельним догляданням Землі та 
природи можна зустрітися на Україні також із фактами зни
щення лісів (з метою наживи), забруднення річок та ін. 

Слід сказати, що реальність явища національного харак-
. . 

теру визнається далеко не вс1ма культурологами та соцюло-
гами :  дехто вважає, що можна знайти факти наявності 
більших відмінностей між окремими людьми в межах того ж 
самого народу (чи етносу), ніж між представниками різних 
етносів. Проте навряд чи варто відкидати (не брати до ува
ги) провідні тенденції у типах поведінки, уподобаннях, звича
ях та ціннісних орієнтирах представників різних націй, на
родів, етносів, культур. Просто слід враховувати, що це є саме 
провідні тенденції, а не реальні властивості, що обов' язково 
повинні бути притаманними кожному окремому предQтавни
ку даного народу. 

Як правило, умовно виділяють ядро нації (чи етносу) - так 
звану національну еліту, а також "шари" ,  що розташовані на
вколо даного ядра: 
•:• перший шар - ті представники нац й: що в ос1-ювноА1у "вписуються " 

у провідні тенденції національних проявів; 
•:• другий шар - ті люди, що мають скоріше такі риси характеру, якими 
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вони протистоять загальним чи провідним національним тенденціям. 

• Проте варто зрозуміти, що це є цілком нормальне явище, 
яке спостерігається в реальному житті будь-яких людських 
спільнот: народне, національне життя - це різнобарвне, а 
не монотонне та одноманпне явище, а тому нормальним та
кож слід вважати, що люди, які належать до тої самої нації, 
є різні. �реба не вї:длучати когос� від народу чи Т? д�ржа
ви, а вмпи вести д1алог, розмову 1з урахуванням вщмшних 
позицій між людьми. Як свідчить наша сучасність, на шля
ху до національного державотворення це дається багать
ом людям досить тяжко; значно легше вимірювати всіх "під 
себе" або вимагати, щоби люди були такими, "як всі". 

Означені риси національного характеру та особливості 
світосприйняття українців позначились і на певних особли
востях української філософії. 
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вона постає переважно внутрішні.м явищел,t украі"нськоі" 

культури 

українська філософія ніколи не виявляла схильностей до 

абстрактно-раціональних системних побудов 

вона завжди проявляла схильність до Аюральних настанов та 

життєвого повчантtя 

переважно позитивно ставилася до рел ігіі; до шанування 

вищих духовних цінностей 

досить сильно була обернена у бік історичних та 
історіософських осмислень особливостей долі як українського 

народу, так і слов 'янства в цілому 

досить сильно інтегрована у літературу, громадсько

політичну думку, культурно-історичні проекти та міркування 

Таким чином, окреслена своєрідність української філософії 
приводить до того, що замість терміну "українська філософія" 
досить часто вживається термін "українська філософська 
думка" - саме тому, що вона часто поставала органічною 
складовою ширшого культурно-1сторичного процесу. 

10.2. Провідні філософські джерела 

та філософські ідеї часів Київської Русі 

Філософія як особливий напрям інтелектуальної діяльності 
з'явилася на території України в цаси Київської Русі, і занесеною 
сюди вона була разом із християнством із Візантії - православ
ної грецької держави, що утворилася на Балканському півост
рові після розпаду Римської імперії (Стародавня Греція входи
ла у склад Римської імперії із 146 р. до Р.Х. під назвою "провінція 
Ахайя") .  На час хрещення Русі християнська думка у Візантії 
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набула вже розвиненого, деталізованого та витонченого харак
теру. А оскільки Візантія була прямою спадкоємницею Старо
давньої Греції, то у її філософському вжитку весь час перебува
ли класичні твори давньогрецьких філософів .  Разом із христи
янством та книжковою премудр1стю вони стали елементом ду
ховної культури Київської Русі. 

Історик В. О. Ключевський писав: "Коли серед нас стало набувати розпов
сюдження мистецтво читання і писання, разом з ним з 'явилися і книги, а ра
зом із книгами прийшла до нас книжна мудрість . . .  Тоді руський розум жад
ібно припав до книжок, до цих "річок, що населюють всесвіт, цих сходищ 
мудрості"". Від тої пори розумною і тямущою людиною почала у нас вважа
тися людина "книжна", тобто така, яка має науково-літературну освіту, і 
самою глибокою рисою в характері цього книжника стала смиренно мудрість 
особиста і національна". 

• Отже, в Киz·вській Русі освіта та освіченість, а разом 
із ними і премудрість, набули особливого соціального ста
тусу. 

Звичайно, розглядаючи духовну культуру Київської Русі, ми повинні вра
ховувати й традиції попередньої язичницької культури. Давні історичні дже
рела, особливо грецькі, повідомляють про те, що звичаї наших пращурів 
були досить гуманними, сповненими щирими почуттями до різних людей та 
шануванням природних сил і багатств .  Елементи язичництва тривалий час 
уживалися в українській культурі із християнством; можна стверджувати, 
що до певної міри такий стан речей зберігається і по сьогодні. Можна не мати 
сумнівів до того, що звичаї, традиції та риси характеру давніх слов'ян, сфор
мовані на основі язичницького світогляду на протязі тисячоліть, позначи
лись і на певних інтерпретаціях та формах засвоєння християнства та хрис
тиянської філософії. Впливи Візантії були поєднані із давніми традиціями. 

Коли виниюш на Русі писані твори, -невідомо. Наприкінці 860-
на початку 86 1 р. (за один рік до винайдення слов'янської абет
ки - "глаголиці") святий Кирило - апостол слов'ян - бачив у Хер
сонесі "Євангеліє" і "Псалтир", писані "руськими письменами" . 
"Літопис Аскольда" прагнув визначити місце Київської держа
ви у великому християнському світі. Запроваджено було "русь
ку еру" -літочислення, за яким відлік років вели від 860-го - часу 
прилучення Русі до християнства. 

Звертаючись до джерел філософської думки Київської Русі, ми 
повинні згадати найперший давньоруський літопис - "Повість 
врем 'яних літ":  тут містилися не лише історичні відомості, а й опи-
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+ від самого початку христия11сма л1удрість постшш в Київській Русі у 

поєднаю1і із давньогрецькою філософією; зокрема, тут були знаними 

Піфагор, Гераюzіт, Сократ, Платон, Арістотель, СеІlека; 

+ ф1�7ософія і мудрість сприйJиалися переваJюю як найперші 1-юстшюви для 
індивідушzьного салюзаглиблеют, сш1.1овдоскона-1і?ню1 та пошуків святості, 
ви�цоі"істшш; таке сприй11я111111Я філософіїспрш1ло появі її особливого типу, 
характертюго для дав11ьорусмоїкультури - "фіrюсофствувашт у Христі ": 
вищі духовні ціююсті поставшzи Т-lевід 'сw.1шми від JІСиmпщ так, що J1сит
тя повинно було їх деАюнструвати та підтверд:JІсувапщ а во11и повитті 

були давапzи пайперші смислові засади :JІСиmтя; 

+ на перию.�1у плані давньоруської філософіl' 11е з1шходилися питання аб

страктно-теоретичного системотвореmІЯ; будь-які теоретичні роз

будови повитші були слугувати творенто :JІсuття, а тому вся ця філосо

фія була схильТ-lОЮ до .морального повчаю1я та :;1си111тсвої настанови. 

сувались звичаї та світоглядні людські уявлення . Цікаво 
відзначити й те, що цей літопис починається із  звернення до 
історії світу в цілому (його творення та ін .) ;  це свідчило про 
те, що історія русичів розглядалася в контексті загальної все
світньої (та, навіть, - світової! ) історії. В цьому літописі пере
повідається основний сюжетний зміст Біблії, проводяться 
порівняння вірувань різних країн та народів. Тут же містять
ся надзвичайно цікаві та характерні повідомлення про те, як 
відбувався вибір державної віри князем Володимиром. 

Посланці князя до різних народів розповіли наступне: "Найперше ходи

ли до болгар і дивилися, як вони моляться у храмі, а точніше сказати в ме
четі, стоячи там без пояса. А поклониться, сяде й дивиться сюди й туди, як 
божевільний. І нема в них радості ,  а тільки печаль та сморід великий. І недо
бра віра їх . І прийшли до німців і бачили, як відправляють службу божу, а 

краси не бачили н іякої. І прийшли ми в Греки, і водили нас туди, де служать 

Богові своєму, і не знали, чи ми на небесах були, чи на землі: нема-бо на землі 

такого видовища чи краси такої, щоб зуміли порівнятися з нею" (Повість 

врем ' яних літ. - К. , 1 990. - С. 1 73).  
І хоча описане літописцем не зовсім точно передає реальні 

події, самий факт концентрації уваги на аргументі краси є до-
. . . . 

сить красномовним: вш, власне, засвщчує давю корею ук-
раїнського естетизму, що постав зрощеним �з релігійністю. 
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У відомому зібратrі текстів "Ізборник Святослава 1073 р." вміщений вик-лад 
твору Арістотеля "Категорії" із коментарем неоШІатоніка П орфірія, що, знову
таки, засвідчує про шанування юшжкової ( філософськоі) мудрості, оскільки із цією 
збіркою князь не ШІШе проводив своє дозвілля, а й їздив у військові походи. 

Твір "Слово про закон та благодать" Київського митрополита Ілларіона 
( 1030-1050) був надзвичайно популярним у Давній Русі, оскільки до нас дійшов 
він у 52 списках. У цьому творі митрополит також вписує історію Київської 
держави у загальний світовий процес. Він звертається до положення апостола 
Павла про те, що всесвітня історія проходить через два етапи: закону та благо
даті. На першому етапі Бог наставляв та карав людей своїми зовнішніми на
становами, через закон, а на другому, керуючись безмежною любов'ю до лю
дини, справу життєвого вибору віддав самій людині, подарувавши їй подвиг 
Христового розп'яття, тобто благодать. Тепер людина наставляється вірою та 
любов'ю.  Митрополит оспівує християнський вибір Володимира Великого як 
свідчення з'?влення благодаті на землях Київських; вітає він також культуро
творчу діяльність Ярослава Мудрого. 

Із першої третини Х ст. дійшов до нас "Шестuдень" Іоанна, екзарха Бол
гарського, в якому звучить своєрідний гімн Мудрості Бога, що проявилася у 
гармонії світобудови. Остання поділяється на чуттєве та духовне, а в духов
ному проходить поділ на живе та розумне. Людина знаходиться в центрі світу, 
тому що включає у свою природу всі складові світу. В цьому творі стверджу
ється також, що світ являє собою єдність відомих чотирьох елементів, проте ефір 
та небо постають елементами нематеріальних сутностей. 

"Повчання" Володимира М 01-юмаха, вельми вшанований твір давньої Русі 
(кінець ХІ ст.), розпочинається із захопленого описування краси та гармонії 
світобудови, де все, по-перше, має своє місце та призначення, а, по-друге, по
стає індивідуальним та неповторним. Звідси випливає настанова дітям - буду
вати своє життя у злагоді зі світом, тобто шукати шляхів до гармонії та злаго
ди, не втрачаючи свого обличчя. 

У "Посланні Никифора, митрополита Киі"вського, князю Володимиру Все
володичу (Мономаху) " (ХІІ ст.) ми зустрічаємося із намаганням осмислити 
природу людини: головне в людині - це душа, що складається із розуму, по
чуттів та волі. Найціннішим в душі є розум, оскільки саме ним людина 
відрізняється від тварин. Але розум керує людиною через почуття та волю (ба
жання); тобто тут стверджується розумна природа і почуттів, і волі. Цікаво 
відзначити, що найкращим почуттям Никифор вважає зір (а не слух, всупереч 
типовим середньовічним уявленням). 

У "Посланні пресвітеру Формі" Клu.мента Смолятича чи не єдиний раз в 
усій тогочасній літературі відстоюється думка про можливість використання 
філософії для кращого розуміння Святого Письма. При тому уточнюється, що 
філософія перш за все необхідна для пояснення божественних істин простим 

224 ТЕМА 1 0. НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 



людям, бо клірики розуміють їх на більш високому рівні. Проте найважливі
шим у справі заст9сування філософії постає необхідність приходити до повчаль
них моральних висновків, серед яких найпершим є такий: справжнє благо по
лягає не в багатстві і не у владі, а у "стяжанні мудрості" . 

"Слово Даиила Заточеиика " - наступний популярний твір давньоруської 
книжкової мудрості. Автора цього послання досі не встановлено, як залиша
ється невідомим і ім' я князя, до якого звертається творець "Слова" -твору, що 
засвідчує появу в Київській Русі думки про важливу роль в суспільному житті 
світської інтелігенції. Головна думка твору- утвердження мудрості й розваж
ливості, основних чинників розвитку суспільства: "Серце розумт-юго укріпляєть
ся в тілі його красою й мудрістю . . . Не зри иа зовиішність мою . . . Я, паие, хоч 
одежею вбогий, та розумом багатий, юиий вік маю, та розум старий в меие . . .  
Мужа мудрого посилай і мало йому кажи, а глупого посилай та сам ие лінуйся 
за иuм іти . . .  Не висівай у рівчак жито, ані мудрість у серця глупих. Безглузді 
не сіють, не орють і в житиицю ие збирають . . .  Що в міх упvzий лити, що глу
пого вчити ". 

У творі "Житіє Кирила філософа " привертає до себе увагу коротке, проте 
цікаве визначення філософії: на запитання візантійського імператора: "Філо
софе, хотів би я дізнатися, що є філософія?", Кирило відповідає: "Божим і людсь
ким речам розуміння, наскільки людина може наблизитися до Бога . . .  ". До цьо
го Кирило додає, що філософія - це вміння сказати у небагатьох словах речі 
великого розуму. 

Популярною була також збірка афоризмів та життєвих повчань під 
назвою "Бд

ж
шш" (вона містила фрагменти з праць Плутарха, Діогена, 

Сократа, Піфагора, Епікура) та інші джерела. Але при цьому слід вра
ховувати те, що за підрахунками фахівців серед всієї літератури Київської 
Русі оригінальні твори складали всього лише один відсоток; це пов'яза
не із загальною установкою християнської думки на коментування, ек
зегетику, а також тим, що основне завдання книжники Київської Русі вба
чали у засвоєнні християнської мудрості, а не у створенні нового. 

• Отже, філософська думка часів Київської Русі була пе
реважно світлою, оптимістичною, спрямованою на етичні, 
культурні та соціально-історичні питштя. Проте тут 
мало місце й намагання осмислити природу людини, оціни
ти значення розуму та духовного начала в людині. При цьо
му людина розглядалася як органічна складова та певний 
аналог світобудови, в яку Бог заклав мудрість, красу, 
доцільність та гармонію. 
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1 О.З. У країна - Європа: 

духовні зв 'язки Відродження. 

Поява професійної філософії в Україні 

Наприкінці XIV та у XV сг. в ісгоріїУкраїни відбуваються суттєві 
зміни: після татарської навали занепадають міста, знижуються 
виробнича активність та внутрішня суспільна комунікація. 
Внаслідок того Україна втрачає свою незалежність: спочатку 
більша часгина її території входить до складу Великого князівсгва 
Литовського, а дещо пізніше - Речі Посполитої - об'єднаної 
польської та литовської держави. І хоча спочатку ця окупація 
України не була занадто обтяжливою (давньоруська мова 
використовувалася вільно, українська шляхта мала широкі права, 
втручття у процеси жшптя були незначні) , все ж, по-перше, 
+ населення та територія України тепер були поділені на різні 
часгини, а, по-друге, +була втрачена можливісгь цілеспрямованого 
аутентичного духовного розвитку. Проте, як це не дивно, в такому 
сгановищі України були і свої позитивні сторони: 

•:• внутрішнє життя на теренах Украіни дещо стабілізува
лося (нагадаємо, що Киі'вська Русь ду:же сильно потерпала 
від мі:жосібних князівських воєн та свар) ; 

•:• відкрилися мо:жливості для більш інтенсивтшх зв 'язків із 
краі'нами Західної" Європи. 

Ще за часів Київської Русі мали місце відрядження здібної молоді на 
навчання до Візантії, що сприяло ознайомленню з антично19 філософією, 
духовни ми пошуками християнства .  У XIV-XV ст. в Україні набули 
поширення домашні школи, в яких діти заможних громадян отримували 
Грунтовні на той час знання. Тоді охоче вивчали латинську мову: вона 
відкривала доступ до навчальних закладів Європи, мережа яких стрімко 
зростала, починаючи від ХІ ст. У європейських університетах велику увагу 
приділяли вивченню філософії. Початково у межах навчальної програми 
викладали діалектику, логіку, фізику та метафізику. Пізніше структура 
філософської освіти істотно змінилась . У якості філософських дисциплін 
стали вивчати логіку, оптологію, психологію, теологію, космологію, етику, 
право, іспюрію філософії", поетику, естетику. 

Існує чимало історичних свідчень того, що в Україні того часу проявлявся 
стійкий інтерес до духовних та інтелектуальних новацій. У 40----бО-х рр. XV ст. у 
Києві утворився науковий гурток так званих "ожидовілих", котрий значну 
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увагу приділив філософським студіям та популяризував такі твори, як "Логіка 
Авіасафа", "Промова Мойсея Єгипmяllш-tа", "Аріспютелеві врата" . Ці твори 
перекладалися з арабських або єврейських джерел. Напевне, є підстави ствер

джувати, що зацікавлення у цих творах було не випадкове: тут містилися 

міркування • онтологічного, • гносеологічного та • етичного планів, а загальне 
спрямування творів визначалось духовними заглибленнями.  На думку Д. Чи

:жевського, "ожидовілі" були тими, хто вперше ввів в українське оточення твори 

суто філософського змісту . Завдяки цьому вітчизняна інтелігенція озна
йомлювалася з творами,  що мали безперечну вартість для поглиблення 

філософської культури. (До речі: деякі з цих творів були перекладені й стали 
відомими у Західній Європі лише через 20 років). 

Вихідці з України з'явилися в європейських університетах майже відразу 

після їх заснування. Стародавні записи містять прізвища багатьох студентів із 
Ругенії (саме так іменували Україну в середньовічній Європі). Відомий найдав
ніший запис про українських студентів датований 6 квітня 1 353 р. і засвідчує 

навчання в Сорбонні Петра Кордовтш та його товариша. Велику популярність 

серед українців мали університети в Болоньї, Падуї, Римі, Кенігсберзі, Парижі .  
Навчання могло тривати п'ять ,  десять і більше років .  Найдавнішим був 
науковий ступінь доктора філософії (згодом з'явилися ступені доктора бого

слов'я і доктора медицини). В усіх трьох розрядах українці здобували наукові 
ступені ,  починаючи з XIV століття. Повертаючись на Батьківщину, українці 
вихованці європейських університетів, приносили на рідну землю не лише знання 
(що було важливо й само по собі), а й прагнення до творчості, до пошуку істини, 

сучасні філософські погляди і, зрештою, - ідеї європейського гуманізму, що 

стали ядром світогляду доби Відродження. 
Найвідомішим українським вченим доби Відродження став Юрій Котермак 

із Дрогобича (Юрій Дрогобич) ( 1450--1494), який після навчання у Львові поїхав 

до Італії. У 1 478 р. одержав ступінь доктора філософії, а у 1 482 р. - доктора 

медицини Болонського університету. У 1 478 р. став професором цього закладу, 

викладав астрономію, філософію, медицину, а у 1 48 1  р. він був обраний 
ректором. Юрій Дрогобич - перший доктор медицини серед українців, автор 

праці "Прогностична оцінка пот.очного 1483 року" (видана того ж року у 
Римі) - першої друкованої праці українського автора. Вона є великою бібліо

графічною рідкістю (збереглося тільки два приwрники -у Кракові й Тюбінгені). 

Збереглося сім рукописів Котермака; у цих працях розглядалися природничо
на уко ві проблеми й робилися спроfіи їх осмислення (у тому ч ислі й 
філософського) . Ім'я Ю.Котермака занесене в Італіїдо списку найславетніших 
учених. 1 488 року він переїхав до Кракова і став професором Ягелонського 
університету, в якому працював до кінця свого життя .  

Ю .Дрого б и ч  посідає унікальне місце в українській  філософії та й 
у вітчизняній культурі загалом, що зумовлене декількома обставинами .  
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По-перше, він був своєрідною з'єднуючою ланкою між Україною та Європою: 
одночасно належав і до європейського Відродження, і до українського Перед
відродження, ставши (фактично) його провісником. По-друге, його творче 
"кредо" відроджувало ту духовну засаду, яка культивувалася у культурі 
Київської Русі: у книзі "Прогностична оцінка поточного 1 483 року", у присвяті 
Папі Римському сказано, що взятися до наукової праці автора спонукала не 
жадоба матеріальних статків, не прагнення до слави, не інші подібні марнотИ, 
а лишень-но бажання пізнати істину й прислужитися людям. 

Майже сучасником Ю.Дрогобича був Павло Русин із Красна (?- 1 5 17), який 
навчався у Краківському та Грейфсвальдському університетах, а пізніше 
працював викладачем в обох цих навчальних закладах. Свої світоглядні позиції 
він викладав у поетичній формі, славлячи людський розум й висловлюючи віру 
у його великі можливості. У "  П о хвалі поезії" він писав: "Вчених книг не згортай 
ніколи, чистим серцем пий ті зразки високі, й те побачиш, вір, що було ще вчора 
скрите від тебе". Такі настанови знаходили прихильний відгук і торували шлях 
розвитку освіти в Україні. 

Юрій Дрогобич та Павло Русин вже були носіями якщо й не прямих ідей 
гуманізму, то їхніх настроїв: зв'язки України із Західною Європою сприяли 
прилученню української громадської думки до ренесансових віянь. Як і в 
Європі, найпершою ознакою гуманізму тут поставала реабілітація вартості та 
значущості земного життя людини. Водночас це сприяло поглибленню інтересу 
до соціальної та природної реальності, а останнє, у свою чергу, відкривало 
перспективи для розвитку наук та людських самоусвідомлень. Однією із ознак 
останнього була поява вчених творів народною мовою: таке було в Європі, таке 
ж можна було спостерігати і в Україні . 

У XIV - XVI ст. з'явились перші твори, написані не книжною (тобто - цер
ковнослов'янською, як раніше), а староукраїнською мовою: грамоти XIV ст. ,  
"Кам 'янко-Струмилівське євангеліє" ( 1 4 1 1 ), " Четьі."-Мінеі" ( 1 489), "Пере
сопницьке євангеліє" ( 1 56 1  ), "Крехівський апостол" ( 1 560), пісня "Дунаю, 
Дунаю" ( 1 571 ) .  Наприкінці XV ст. староукраїнською мовою були видрукувані 
"Осьмигласник", "Часословиць'', "Тріодь пісня", "Тріодь цвітня" . У цих творах 
акцентувалась потреба вивчення природи, увага до людської особистості 
(вагома риса Відродження). 

Відродження мало й відповідні соціальні підстави: розвиток міст та своє
рідної міської культури, поява та зміцнення ремісничих цехів та відповідних 
братств, розширення мережі університетів, пожвавлення торгівлі, початки фор
мування своєрідних етнічних утворень - націй та національної свідомості. 

Яскравою постаттю українського Відродження був С. Оріховський-Роксолан 
( 1 5 1 3-1 566) . Одержавши rрунтовну освіту (навчався в Перемишлі, Кракові, 
Відні, Віттенберзі, Падуї, Болонь'ї, Венеції, Римі, Ляйпцігу) і познайомившись 
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з видатними діячами європейського Відродження та Реформації (у тому числі й 
з М.Лютером ) , мислитель написав протягом свого загалом не дуже тривалого 
життя низку праць, котрі стали достатньо відомими в Україні та Центральній 
Європі, і справили певний вплив на процес зміцнення гуманістичних норм 
суспільного життя. Найвизначніші його твори написані латиною, а саме: "Про 
турецьку загрозу слово перше" ( 1543), "Про турецьку загрозу слово друге" ( 1544), 
"Про целібат" ( 1547), "Напучентtя королеві польському Сигізмунду П Августу" 
( 1 548), "Хроніки" ( 1 548) . Йому ж належить значна кількість листів, діалогів, 
памфлетів та промов. Властиві авторові блискуча манера викладу, чіткість 
аргументації, спостережливість, дотепність, жвавість думки - все це поставило 
Оріховсього на один рівень із видатними мислителями того часу. 

С. Оріховський-Роксолан порушував у своїх творах суспільно-політичну 
проблематику: обrрунтував доконечну потребу оборони рідного краю, 
давав поради щодо оптимізації державного устрою, методів керівництва. 
Як свідчать спеціальні дослідження, С. Оріховський-Роксолан був одним із 
перших фундаторів так званої "теорії суспільної угоди", вважаючи, що 
держава виникає внаслідок погодження громадян передати частину своєї 
свободи на користь суспільній злагоді. Був він також і пропагандистом 
"теорії природного права", наполягаючи на тому, що права громадян мають 
першість у відношенні до повноважень державних персон. Досить цікавими 
є думки С.Оріховського щодо необхідності об'єднання в суспільному житті 
та державній діяльності розуму (мудрості) та сили; як на взірець такого 
об'єднання він посилався на історичний приклад виховання Арістотелем 
Олександра Македонського . Монарх не зможе належним чином виконати 
свою місію, коли не матиме "перед собою зразків і філософських настанов, 
які наповнюють і вдосконалюють розум". У се, "що дбайливо вибране з надр, 
може і повинно стати основою для подолання суспільних негараздів" . 

Наприкінці XV - XVI ст. в Украіні відбулися суттєві зміни у 
суспільно-політичному житті: через посилення впливів католи
цтва на православних відбувається дестабілізація життя 
православних громад, а внаслідок цього дають ся взнаки 
реформаторські віяння: церковні громади починають перебирати 
на себе управління церковним життям, поширюючи водночас і 
культурне життя та освітню діяльність. Врешті процеси 
протистояння православних громад та католицькоі' Церкви 
привели до Берестейськоі' церковноі'унП (об '  єднання) : церковний 
собор 1596 р. ухвалив рішення щодо заснування греко-католицької· 
церкви. Вплив цієі' подіі' постійно позначався на стані справ в 
Украі·ні. Прямо або ж дотичним чином він привів до істотних 
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зрушень в освіті, л ітерат,урній твор ч ості, ф ілософських 
пошуках, громадянському житті, і попри  всю свою 
суперечливість торував украіі-tському народові шлях в Європу. 

Вагому роль в суспільно-політичному, культурному, рел ігійно
духовному житті тієї доби відігравали церковні православні братспzва, які 
й поставали самостійними одиницями організації церковного громадського 
життя . За історичними джерелами у 1 542 р .  був затверджений статут 
братства Успенської церкви, а в 1 544 р.  - церкви Св.Миколая у Львові; це 
були перші відомі нам церковні братства. Братства поступово стали 
відкривати братські  школи, перша з яких почала діяти у 1 58 6  р. при 
православній Успенській церкві у Львові. Саме із діяльністю братських 
православних шкіл пов'язана поява професійної філософії в Україні, бо саме 
тут філософія постає в якості обов 'язкової навчальної дисципліни .  
Авторитетним ідеологом Львівського братства був Спz. Зизаній (бл . 1 570-
1 600), який був схильний до раціоналістичних тлумачень церковних догм; 
зокрема, він відкидав догмат про Чистилище, вважав, що можуть існувати 
множинні світи, населені розумними істотами, та в ідстоював тезу про 
автономне співіснування світської та церковної влади.  У Львівській 
братській школі викладав філософію в ідомий філософ та поет того часу 
К. Транквіліон-Ставровецький (? - 1 646 р . ) .  Він закликав до мудрості та 
освіченості , проте не відірваних від повсякденного життя, виправдовував 
земну красу та земні вчинки людей, доводив, що чесна праця постає основою 
людської гідності та засуджував паразитизм. 

1 1  Освіт
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іяльність в У 
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раїні, помножена на енту

_
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її 
фундаторів, 

врешп пщводили украшську культуру до Просвпництва. 

Першою когортою просвітників в Україні слід вважати членів 
науково-освітнього гуртка, що утворився в місті Острозі в остан
ній третині XVI ст. (на базі Острозької братської школи, у по
дальшому - академії) і який очолив ректор Острозької академії 
Г Смотрицький. До складу цього гуртка належали відомі пись
менники-полемісти Х. Філалет, С. Зизаній, В. Суразький, Клірик 
Острозький, З. Копистенський, М. Смотрицький, першодрукар 
І. Федоров та інші особи. До цього ж гуртка духовно належав І.Ви
шенський - вихованець Острозької академії та центральна 
постать української культури кінця XVI - початку XVII ст. В 
Острозькій академії викладали достатньо rрунтовні філософські 
курси, автором яких був Ян Лятос; залишилися також відомості 
про фі-лософську діяльність Клірика Острозького, 
В. М алюшицького, М.Броневського. 
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В останній третині XVI ст. в Україні розгорнулась гостра 
полемічна боротьба щодо подальшої історичної долі країни. 
Її ініціатором став дуже відомий державний і релігійний діяч, 
член ордену єзуїтів Петро Скарга ( 1 596- 1 6 1 2) - безперечно 
один із найталановитіших письменників свого часу; в ін 
енергійно обстоював думку про те, що українцям слід у всьому 
орієнтуватись на Європу, на Рим, на католицьку церкву. Саме 
це, на його думку, відкриє українцям великі можливості в усіх 
сферах духовного та матеріального життя. 

У полеміку із зазначеними щеями аступили члени 
Острозького гуртка. 

Світоглядні 

орієнтири 
Острозьки х  

просвітни ків 

відсп�оювали ідею захисту українського �юро
ду як етнічно[· спільиості від ополячетtя і ока
толичення 
порушували питд1шя про гролшдські права й 
особисті права гро.мадяи 
обстоювали думку про природну рівність лю
дей незалежно від соціальної і релігійllоЇ при
належності 
орієнтувалися на внутріитє, духовне :життя 
людини, що узгоджувалось з філософсько-світ
оглядншии впливами Візантії" 

На духовну ситуацію в Україні справили вплив праці візантійсь
ких філософів-богословів XIV ст. Г Синаіrпа, Г Палами, М. Кавасили, 
Й. Лествичника, І. Сіріна та інших мислителів, зусиллями яких було 
опрацьоване релігійно-філософське вчення ісихаз;ну (від грецького 
слова ісихія  - тобто спокій ) .  Його сутність полягала у вченні про 
безпосереднє єднання людини з Богом, засобом для чого має стати 
самозаглиблення особи у власний внутрішній світ та в універсальний 
світ духовних явищ. На цьому шляху виділяється 2 етапи :  практичні 
діяння ( праксис) та розумове діяння (теорія) . 

Осо бливе  місце в полеміч ній літературі належить Івану 
Вишенському ( 1 550--- 1 620) , вихованцю Острозької академії, ченцеві, який 
три вали й  час прожив на Афоні  - святині св ітового православ 'я . 
Мислителеві належить блVзько 20 полемічних творів, першим із яких 
стала кни га " Викршптя диявола" ( 1 600) . У центрі уваги а втора 
перебувала людина, її світогляд, соціальне буття, внутрішній світ та . . 
система моральних ор1єнтирш.  
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"внутрішнє спасіння " людини неможливе без знищення 
несправедливості, нерівності, гноблення 

,___ __ рішуче поставав проти західних впливів на українську 
культуру та світогляд 
вважав, що православна віра більше орієнтує людину на 
духовне самозаглиблення та щире почуття до Бога, ніJІС 
католицька віра 
закликав до людської солідарності, братерства, утвер
дження рівності людей і справедливості в іхніх стосун
ках 

Полеміст закликав відвернутися від облудного земного життя, нестійкого у 
своїй основі, закликав не вчити латину, бо слово Божіє прийшло на Русь сло
венською мовою: "Сказую вам таїну великую: как диявол великую зависть име
ет на словенський язик, що ледве живай од гневу; і што некоториї наши на сло
венський язик хулят и не любят, то тому, utтo знают, от какого мастера дей
ствуют і творят. Ато для того диявол на словенський язик борбу тую маєт, 
зане ж есть плодоноснейший ото всех язиков и Богу любимейий ". 

* Отже, наприкінці XVI - на початку XVII ст" у ситуації складних 
соціально-політичних та духовних процесів в Украі'ні проявляються 
гуманістичні, реформаційні та просвітницькі тенденції і процеси; 
за цих обставин підсилюється інтерес до людськоі' життєвоі'реаль
иості, етнічноі' та культуртюї самоідентифікації: а, відповідно, і 
інтерес до гуманітарних студій. На базі братських шкіл виникає про
фесійна філософія, а згодом - вищі навчальні заклади. 

10.4. Особливості філософських курсів Києво

Могилянської академії. Життя та філософська 
діяльність Г.Сковороди 

Перший вищий навчальний заклад Східної Європи - Киі'всь
кий колегіум, а згодом - Києво-Могилянська академія - утворився 
у 1 632 р. шляхом об'єднання двох київських шкіл: Братської шко
ли на Подолі та школи, що існувала у Києво-Печерській лаврі. 
Ініціатором утворення колегіуму був митрополит Петро Моги
ла. Тому Київську Академію ще за життя П. Могили стали нази-
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вати Могилянською. У 1 633 року документом польського коро
ля Володислава колегіуму надавались права вищого навчально
го закладу. У 1 634 р. завдяки зусиллям П. Могили був відкритий 
колегіум у Вінниці, а 1 636 р. - у Кременці. Перу митрополита 
належать наступні твори : "Служебник" ( 1 629 і 1 639), " Теребник" 
( 1 646), "Літос аль бо камінь" ( 1 644) . За загальним визнанням істо
риків та культурологів П.Могила являв собою яскравий приклад 
вдалого поєднання розуму та дійовості : він був не лише мис
лителем, а й громадським та церковним діячем. 

обстоював ідею розвитку науки і освіти під 
егідою церкви 
закликав поширювати освіту в народному 
середовищі 
наполягав на пріоритетності духовної 
влади над державтюю 
окреслив образ бажаного володаря -
"філософа на троні ", гуманного стосовно 
влас1шх підданих, твердого щодо ворогів, 
освіченого і мудрого, вірного Богові та 
підзвітного йому 

Києво-Могилянська академія стала загальнослов'янським осередком осві
ти, науки й духовності: сюди прибували на навчання молоді люди не лише з 
усіх куточків України, а й Білорусії, Молдови, Росії, Болгарії, Румунії, Сербії 
та інших країн. Тут деякий час навчався і перший російський вчений М.Ломо
носов ( 1 732-1 734). У час найвищого розквіту в Академії навчалось понад 2000 
студентів щорічно. Навчання в Академії велось латинською мовою; повний 
курс Академії становив 12 років навчання, що дозволяло ознайомити студентів 
практично з усіма богословськими та науковими дисциплінами, відомими в 
Європі ХVП століття. 

Принципове значення мала та обставина, що в Академії, хоча це і був цер
ковний 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 кур
сами пізньої схоластичної філософії. Курс філософії був зорієнтований на вив
чення переважно системи Арістотеля. Навчання велося на основі праць антич
ного мислителя, перекладених латинською мовою, а також грецьких версій його 
творів. Клас філософії охоплював три складники: логіку, фізику та .метафізи
ку. У межах перших двох наук подавалось теоретичне осмислення природних 
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явищ. Метафізика (як і у Арістотеля) являла собою світоглядне осмислен
ня дійсності й охоплювала класи чну філософську проблемати ку. 
У класі філософії викладали також геометрію та астрономію. В найвищому 
класі (богослов 'я) докладно вивчали систему Фоми Аквінського (томізм). 

Філософія - це система дисциплін чи всіх наук, покликаних 
відтtайти істину, причини речей, датшх Богом, а також 
дослідниця життя і доброчесності 
Істину слід шукати на шляху дослідження наслідків Божоі' 
діяльності - створеноі' природи 
Здобуття істzти є результатом складного процесу пізнання, 
здійсюоватюго на двох рівнях - чуттєвому і раціональному 

Простір є невід 'є.мним від речей і середовища, а час - послідовтюю 
тривалістю кожної· речі, простір і час невіддільні від природних сил 

Пріорипzетне значення має розум; останній здійснює 
значний вплив на волю, даючи ій різні варіанти вибору між доб
ром і ЗЛО.J\Іl 
Вирішальне значення для успіху пізнаюtя має метод, що 
застосовується дослідтшком. Науковий метод - це спосіб 
організаціі' процесу пізнання, який дозволяє перейти від вже 
відомого до невідомого 

Сенс життя - у пzворчій праці, спрялшваllій на власне й громадсь
ке добро; при цьому можливість досягнення людuтюю щастя 
перебуває у стані компрол-tісного поєднатшя прагнень і потреб 
різних частин душі, тобто тілестшх і духовтtих 

У трактуванні професорів Києво-Могилянської академії філософія окрес
лювалась як цілісна система знань, що в сукупності дозволяють знайти пшях до 
істини, а отже-й зрозуміти причини виникнення та сутність тих чи інших явищ. 
Істина пов'язувалась із Богом, мала в ньому найголовнішу причину. Вважало
ся, що шляхом раціонального аналізу природи як Божого творіння (тобто, ка
жучи мовою сучасної науки, - реальної дійс.юсті) можна збагнути ті законо
мірності, які лежать в основі речового світу. Засобом пізнання світу визнава
лась логіка, котра вивчала форми та методи мислення, його вірної побудови, а 
також ознаки похибок, які можливі у справі раціонального освоєння світу. 

За своєю вихідною структурою філософські курси Києво-Могилянської 
академії були подібні до типових пізньосхоластичних курсів західної уні-
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верситетської філософії, проте не копіювали їх повністю, а включали у свій зміст 
критичні зауваження на адресу Арістотеля, посилались на новітню науку. 

У своїх філософських викладах професори філософії послугувались праця
ми Арістотеля, Августина,Дутtса Скота, Фоми Аквінського, П. Гасенді, Р.Бе
кона, Р.Декарта, Л ейбніца, Х. Воль фа та інших античних і пізніших європейсь
ких авторів, прагнули адаптувати їх ідеї на українському грунті. Саме тому 
надбання європейської філософської думкv.. викладалося крізь призму укра
їнської духовної традиції. Передовсім це виявлялося у цінуванні чуттєвих форм 
пізнання порівняно з раціональними, а також у тому, що етичним проблемам 
філософії надавалося велике значення; тобто тут давалася взнаки давня тра
диція сприймати та подавати філософію як життєву настанову та моральне 
повчання. 

* Філософські курси в Академії викладали провідні мис
лителі того часу, просвітники, що справили потужний 
вплив на своїх сучасників. Попередньо вони навчалися 
у престижних університетах Європи, в яких одержали 
наукові ступені докторів філософії, а подекуди - ще й 
докторів богослов' я .  Завдяки цьому викладання філософії 
велося на професійному рівні . До числа найвідоміших 
професорів філософії належали: П. Могила, І. Галятовсь
кий, І. Гізель, С.Яворський, Ф. Прокопович, Г. Кониський, 
Г. Щербатський, Я. Козельський та ін . 

Інокентій Гізель ( 1 600-1 683) початкову освіту здобув у тій-таки Києво
Могилянській академії, пізніше навчався в Замойській академії (Польща) та 
аристократичному Кембріджському університеті (Англія), куди був скерова
ний П. Могилою. Повернувшись на Україну, став професором філософії, а 
пізніше ректором Академії ( 1646---1656). І .Гізель був одним із перших філософів 
України, який знайоиив студентів із геліоцентричною системою М. Коперника. 
Основою процесу пізнання І .Гізель вважав чуттєві пізнання. У зв'язку із цим 
філософ наводив докладну характеристику органів відчуття, котрі виступають 
інструментарієм пізнавального процесу. Вищим щаблем пізнавального проце
су є пізнання інтелектуальне, засноване на діяльності розуму, який продумує 
абстрактні уявлення і здатен освоювати нематеріальні об'єкти. 

У праці " Мир з Богом людині" філософ характеризує людину як Боже твор
іння, наділене прагненням до щастя, почуттям власної гідності та можливостя
ми до самовдосконалення. Людина сама є творцем власного щастя (або неща
стя), вона - автор добрих або ж лихих вчинків, тому слід розрізняти добро від 
зла. Людина наділена засобом ДJІЯ цього - совістю та розумом. У праці "Сит шп
сис, чи Коротке зібрання од різних літописів", яка витримала три видання за 
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життя автора ( 1 674, 1 6  78, 1 680), І .Гізель подав прагматичне осмислення істо
ричного процесу, відмінне від попереднього провіденціального її трактування. 
Автор високо оцінював "самодержавницьку" діяльність київських князів, ре
тельно відобразив зміни в організації Київської церкви. Червоною ниткою крізь 
усю працю проведена думка про потребу єднання усіх слов' ян в організації 
опору турецькій агресії. 

Іоаникій Галятовський ( 1 620-1 688) обстоював ортодоксальні теологічні 
погляди; у своїх творах автор розглядає Бога як первинне, всеохоплююче й 
визначальне начало. Він безтілесний, невидимий, безсмертний. Бог- це вольо
ва й розумна підстава світу, він - детермінанта усього сущого. Людина існує 
як істота двоїста: тілесна та духовна, наділена душею, яка й сполучає її з Бо
гом. Душа наділена активністю, тіло ж є пасивною формою. Філософ заохочу
вав дослідження природи в усіх її виявах. 

Стефан Яворський ( 1 658- 1 722) - одна із центральних постатей в україн
ській культурі початку XVII ст. Навчався у Львові, Києві, Любліні, Вільно. 
Був митрополитом Муромським і Рязанським, а з 1 702 р. - місцеблюстителем 
патріаршого престолу російської православної церкви. Зібрав одну із найбіль
ших бібліотек XVII ст., яку заповідав передати на Україну (в Ніжин). 

Філософські позиції С.Яворського викладені передовсім у трактаті "Про 
душу" ( 1 697), в якому основну увагу приділено гносеологічній проблематиці. 
Автор аналізує "зовнішні відчуття" (зір, слух, нюх, дотик, смак) та "внутрішні 
відчуття" (уявлення, фантазію, оцінку, пам'ять тощо). На цій основі він розви
вав теорію образів, розглядаючи їх як своєрідне відбиття дійсних речей. Тим 
самим філософ поширював в Україні погляди сенсуалістів. У своїх філософсь
ких курсах СЯ в орський акцентував також ідею безсмертя людської душі; Арі
стотелеве вчення про матерію та форму; розрізняв речі, що перебувають у про
цесі становлення, та ті речі, які вже сформувалися. Матерія, на його думку, не
знищувана, наділена активністю. Природний стан матеріальних речей ви-
значений Богом, який і підтримує належну гармонію у довкіллі. 

Феофан Прокопович ( 1 68 1- 1 73 6) замолоду навчався в Києві та Римі . 
У 1 705- 17 1 6  рр. викладав у Академії філософію, богослов' я, риторику, поети
ку. З 1 7 1 1 р. по 1 7 1 7  р. був ректором Академії. Філософські погляди просвітни
ка викладені у працях: "Логіка", "Натурфілософія або фізика", "Математи
ка ", "Про риторичне .мистецтво", "Слова, пролшви повчальні", "Про папський 
вирок Галілеєві" та багатьох інших творах. 

Наріжним каменем позиції вченого є визнання вагомої соціальної ролі освіти 
й науки, популяризація їх досягнень.  З цієї позиції Ф. Прокопович популяризував 
вчення Ф.Бекона, Р.Декарта, Дж.Локка, М.Коперпіка, Г.Галілея, заохочував 
професорів та студентів Академії до проведення експериментів, поглиблення спо
стережень над різними об'єктами природи до їх аналітичного опрацювання. 
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Ф. Прокопович мав оригінальні погляди на світобудову: Бог як творець світу, 
гарант стабільносгі в ньому обмежений в своїх діях тими закономірностями, які 
він сам надав природним речам у період їх створення. Завдяки цьому природа 
окреслюється як самодостатня система, котра існує завдяки внугрішнім потен
ціям та їх поступовій реалізації. 

Ф.Прокопович деталізував традиційне дпя Академії вчення про природну 
матерію, її форму та сутність. У лекційних курсах філософ приділяв значну увагу 
проблемі людини, розглядаючи її як малий світ, що відтворює в собі великий 
довколишній світ. Метою людського існування він бачив досягнення стану 
щастя, котре неможливе без задоволення розумних духовних і матеріальних 
потреб. 

Георгій Щербацький ( 1 725-?), Георгій Кониський ( 1 7 1 7- 1795) створили ос
танні власні філософські курси, що викладалися в Академії. У них достатньо 
чітко розводились функції науки та релігії, значна увага приділялась саме експе
риментальному дослідженню природних об' єктів. З другої половини ХVШ ст. 
Синод російської православної церкви заборонив професорам Академії ство
рювати оригінальні лекційні курси і зобов'язав викладати філософію тільки за 
підручником німецького філософа Ф. Баумейстера. Цим самим була обірвана 
перспективна дпя У країни традиція, сутність якої полягала у власному осмис
ленні філософських набутків Європи під кутом зору вітчизняної ментальносгі й 
адаптації їх до дуже своєрідного контексту Східної Європи. 

Велика увага в Академії приділялася викладу філософії мистецтва в лек
ційних курсах, що мали назву "Поетика". Одну із перших "Поетик" уклав 
Ф.Прокопович ( 1 705). Дуже rрунтовний лекційний курс із цього предмету ук
лав професор Академії МитрофанДовгШLевський (?-?). Його праця витримана 
в дусі рафінованого барочного стилю, що випливає вже з самої назви твору: 
"Сад поетичний, вирощений задля збираю-tя квітів і wюдів віршованого і прозо
вого слова . . .  для більшої користі украііLському садівникові і його православній 
батьківщиІlі . . . " Вчений розкриває природу мистецтва, поезії, творчої фантазії 
та багатьох інших проблем, котрі традиційно належать до компетенції філо
софської дисципліни естетики. Засадничим визначенням для нього стала така 
дефініція: "Поезія- це мистецтво зображувати який-небудь предмет метрично з 
правдоподібним вимислом". 

Своєрідну систему філософсько-поетичного світосприйняття 
розробив найвідоміший вихованець Академії Григорій Сковорода. 

Біографія Г.Сковороди відома дуже докладно. Народився З грудня 1722р. в 
селі Чорнухи Лубенського повіту на Полтавщині в родині достатньо заможного 
вільного козака. Майбутній філософ одержав добру освіту. _СпQ��атку !ЗЇJІ навчав
ся у місцевій школі, а пізніше у Києво-Могилянській академії. У 1 74 1-1744 
рр. служив співаком придворної капели у Петербурзі. У 1 750-1 753 рр. , пере-
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буваючи за кордоном, продовжив самоосвіту, студіюючи філосефеькі--т-а інші 

праці в Угорщині,  Австрії, Словаччині, Польщі. Німеччині , а можливо - і  в 
Італії. Після повернення в Україну в 1 753  р. викладав поетику у Переяс
лавському колегіумі; п ізніше був домашнім учителем, викладачем Харкі

вського колегіуму. Врешті ,  через незгоди із церковними наставниками,  
Г. Сковорода остаточно припиняє викладацьку діяльність і останніх майже 

25 років веде життя мандрівного філософа-проповідника. П омер Г. Сково
рода 9 листопада 1 794 року в селі Іванівка на Харківщині .  

Г Сковорода являв собою рідкісний приклад повної узгодже
ності своєї філософської системи і власної життєвої поведінки, яка 
цілковито (без винятків) засновувалась на синтезі емоційної та 
раціональної сфери людської істоти. Філософ ніколи і ні в чому 
не поступився своїми переконаннями, не поласився на спокуси, 
жив саме так, як підказувала йому власна сутність, свою філо
софську систему творив з голосу цієї сутності, а не на чиєсь за
мовлення: "Світ ловив мене, та не впіймав" - ці слова на прохан
ня мудреця були вирізьблені на його могилі. У цих словах жит
тєве кредо, здійснити яке о тій порі було так само важко, як і нині. 

Вчення Г Сковороди викладене у численних працях, серед них: 
"Міркування про поезію та керівництво до неі" ( 1769), "Наркис" 
(177 1 ), "Асхань" ( 1 767), "Бесіда, названа - двоє" ( 1772), "Кільце" 
( 1775), "Змій ізраїльський", "Жінка Лотова", "Потоп змй"н" ( 1 79 1 ), 
"Розмова дружня про світ духовний" . 

• Сучасна оцінка філософії Г. Сковороди ускладнена тою обставиною, 

що його постать певною мірою оповита ідеологічними нашаруваннями. 

Проте щодо власне філософії, то тут, на жаль, поки що надзвичайно мало 
грунтовних та переконливих досліджень; переповідання ідей Сковоро

ди вже давно перетворилось на кліше із сталим набором одиниць: три 

світи, дві натури, заклик до самопізнання,  увага до голосу серця, спорід

нена праця. Слід сказати, що переведення філософських думок Г.Сково
роди у переповідання через окреслений набір елементів суттєво спрощує 

як самі ці думки, так і реальне значення його філософії, оскільки розгля

нуті окремо, самі по собі, зазна чені думки постають в коmексrі європейсь
кої філософії не дуже оригінальними. Вирішальне зна чення в оцінці філо

софії Г.Сковороди має декілька важливих моментів. 

•:• По-перше, майже в усі свої провідні ідеі· він вводить деякі юошtсu, які, 
врештJ, виявляються виріиюльними в плаиі іх остаточного сенсу. 
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•:• По-друге, його філософія - це явище органічно цілісне, просякнуте єди
ними темшни, ІLастроя.ми та ідеями. В свій час Б. Паскаль, оцінюючи філо
софське llОваmорство ?.Декарта, погод:JІсувався із 111ИМ, ЩО перева;жна 
кількість складових філософії остаттього є запозиченою, пр01пе всі ці 
складові введені у такий ко!lте1(с1,п, із таким спрямуванням, що в цілоА1у 
філософія поспшє зовсім новою. Те :JІС сшие мо:JІС1ш сказати і у відно
шенні філософ й' Г. Сковороди. 

•:• Нарешті, по-третє, Г. Сковорода являв собою пюй особливий тип філо
софа, який філософію розглядає як прямі духовні концентрації власного 
:JІСиття, а ca,tte :життя не мислить собі і1шкшш1, як побудовшtИА1 у відпо
відностJ із принципами своєї" філософії. 

ФІЛОСОФСЬКІ іІоглЯди: Г.СКОВQРОДН , <�  '".'# 
, : :,

,
//• , • • : «:'V<' �-> , " ', • ,,,< :., ·і , , о ,•,• ' , ' ' ··'" , : ·  ' :/·_ , ',•.: О ·='·?,:••' ::'r'• ',·<:::, 

Світ, за Сковородою, складається із двох натур: видимої; чуттєвої; але не 

справж·ньоії не першої за суттю. та невиди.11оі; духовної; вічної' та чистої; а 
тому - справ:жньоі' основи будь-чого, тобто Бога. 
Дві натури співвічні, існуюпzь Іlіби паралель1ю. а тому ;)Ісодну з них пе JІЮJІСІШ 

проспzо знехтувати, ш1е духовна натура ніколи пе виявляється у видимій адек-

вапто, тому JІ.ti:)/c 11иJ\1и точиться вічна боротьба. . ,  
' 

Біблія - особливий реш1ьний світ, що існус пол1і:ж великим світо.JІt (кос.JІ10сом) 
та JІtалим ( людшюю),  форма переходу від видилюго, чуттєвого світу до ду

ховного. 

Людш-щ як малий світ. ,нікрокосмос, "лшрок ", поєднує в собі дві натури, своі'м 

;;1сиття.м демонспzрує їх боротьбу та весь мо:JІСливий діапазон ії виявлеття. 

Перед людиною стпоuть завдаш1я пізнати себе, тобто зрозулtіти, осмислити 
себе як особливий перехід мі;;1с світови.Ntи натурами, і, відповідно, визначити 

своє місце у світовій драмі. 

Оскільки дух за своєю суттю є єдинш1 та неподільтtuм, то найбільш ці.пісно, 

повтю та адекватно він являє себе у порухах людського серця. 

7-'реба прислухатись до голосу серця, бо сшtе в ньол1у найбіль�и прямо (повно) 

являє себе людська суть (людська натура) ; серце є осередком духовного ;;кит

тя в людині. Саме вотю єдІlає раціональні й почуттєві складники світу людини, 

а такоJІс гар.JІtонізує знш111я та віру, що дає опору людині у плиююму й непевно

му світі:..1 

Наука про людину та іі:щастя - найва;;1сливіша з усіх наук. 

Любов та віра дають з.могу лтодииі вийти за ме;;1сі свого тлінного звичайного 

"Я", :JІСивлять душу людини, наповнюють іїтворчою енергією, підштовхують 

на шлях дійстюго щастя. 

Антипода.ми любові та віри, протиле;;юшми за своєю дією на людину, є понят

тя суму, туги, тtудьги, страху; запорука здоров 'я дуиtі - іі"радість, кураJІс. 
Глюдське щастя втілюєт.ься не тільки в духовних шуканнях, не тільки у сер

дечній радості, а й у праці, яка приносить внутрішнє задоволеюtя і душевний 

спокій, є обов 'язковою улювою самореалізаціїлюдитtи.J 
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* Окреслені провідні думки Г Сковороди свідчать про те, що 
він, по-перше, "дозволив" собі у ті часи мати такий світо
гляд, який у багатьох пунктах суттєво відрізнявся від санк
ціонованого церквою, а, по-друге, що він певною мірою відро
див в Україні той тип філософствування, який культивував
ся 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 філо
софом особливого культурно-історичного типу. 

10.5. Університетська філософія в Україні ХІХ ст. 

Філософські ідеї в українській літературі 

та громадсько-політичних рухах 

У другій половині XVIII ст. Україна остаточно втратила рештки своєї дер
жавної автономії та колишню військову славу. Її територія була поділена 
на окремі частини: до 80% її входило до складу Російської імперії, а Гали
чина, Закарпаття, Північна Буковина були включені в імперію Габсбургів. 
Проте втрата можливостей проявляти зовнішню активність спричинила до 
певної міри інтерес до самоосмислень, внутрішніх заглиблень, у тому числі 
- інтерес до власної історії, культури, прояснення історичного становища 
України та її етнічних самоідентифікацій. 

У цей час основними регіонами культурного життя постають 
Київ, Львів, Слободянщина (Харків та Полтава), Південь (Ми
колаїв та Одеса) , Закарпаття. У світоглядному плані це був 
період розроблення та поглиблення ідей просвіт.ництва . та 
ознайомлення з новими віяннями західноєвропейської філософії. 

На  початку ХІХ ст. українська громадськість починає 
знайомитися з щеями та концепціями німецької класичної 
філософії; існує припущення, що, можливо, Г Сковорода слухав 
лекції І. Канта .  У 1 803 р .  в м .Миколаєві виходить перший 
переклад праці І. Канта "Пролегомени до всякої майбутньої 
метафізики" (рос. мовою), у 1 833 р .  в м.Одесі видається переклад 
твору Ф.Шеллінга "Вступ до умоглядної фізики". 

На початку століття мали ходіння твори Х. Вольфа та Х. Баум
гартена, проявлявся стійкий інтерес до ,ідей західно-європей-
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ського (зокрема - німецького) романтизму. Звичайно, за умов 
відсутності автономного культурного розвитку, українська 
філософська думка не могла розвиватись та поширюватись . . . 
вшьно i самовладно, тому значною м1рою саме через це, а 
частково - внасшдок окреслених вище інтелектуальних 
традицій, філософська думка в Україні ХІХ ст. виражала себе не 
лише в прямій формі, а й через літературу, громадсько-політичні . . . . 
погляди та у програмах р1зних сощально-поштичних рухш. 

У XVIII-XIX ст . у царині класичної філософської 
проблематики працювали викладачі Київської духовної 
академії, а пізніше - і університетів ,  що функціонували на 
території України. Частина з них зробила вагомий внесок в 
обrрунтування та поширення ідей просвітництва. 

Вихованець Київської академії та  Петербурзького університету Яків 
Козельський ( 1 728-1 794) у праці "Філософські пропозиції"' ,  зосередившись 
на аналізі визначень філософії та різних рівнів наукового пізнання, відносив 
до теоретичної філософії логіку, онтологію та психологію; до практичної 
філософії - етику, право, політику. Він вважав, що завдання філософії 
полягає в дослідженні причинно-наслідкових зв'язків між предметами та 
явищами дійсності. 

Петро Лодій ( 1 764-- 1 829), виходець із Закарпаття, викладав філософію, 
логіку та метафізику у Львівському, Краківському та Петербурзькому уні
верситетах ( 1 787- 1 82 1 ) . У своїй головній праці ( "Логічні настанови ") автор 
навів поширені у тої час визначення філософії. У дусі кантівської філософії 
він визначав коло головних світоглядних проблем, а саме: Що таке людина? 
Що людина може знати? Що повинна роботи? На що може сподіватися? 
П.Лодій особливо підкреслював високе соціальне призначення філ('Ісофії. На 
його думку, саме філософія звільнила людину від рабства, перемігши 
фанатизм і деспотію. Він акцентував відому ще з античності думку про те, 
що добре складаються справи саме в тих державах, в яких філософи є 
правителями, або ж правителі є філософами. 

Українські просвітники С.Десницький ( 1 740- 1 789) та В. Капніст ( 1 758-
1 823) прагнули осмислювати соціальні процеси; зокрема, В. Капніст шукав 
засоби для розв'язання суспільних суперечностей. Оптимальний шлях до 
оздоровлення суспільства вбачав у розквіті національної самосвідомості. 

У ХІХ ст. украl'нська філософська думка вийшла на новий рівень своіх 
проявів: академічна філософія тепер викладається у світських навчальних 
закладах. Після відкриття у 1805 р. Харківського університету на викладання 
філософ й' до нього був запрошений німецький філософ Й оган Ш ад ( 1 7  58-183 4), 
учень 1. -Г Фіхте. Він перебував на посаді професора філософії' Харківського 

ТЕМА 1 0. НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 24 1 



університету із 1806 р. по 1816 р. ЙШад був прихильником філософії І.Канта, 
проте вносив у неї свої власні новаціі; використовуючи частково ідеі" І. -Г Фіхте 
та Ф.Шеллінга. Зокрема, ЙШад намагався наблизити теоретичний розум до 
практичного, а також поставав проти відриву форм знання від досвіду. 
Особливу увагу він приділяв пізнанню протилежностей, котрі внутрішньо 
притаманні кожній речі. Світ у його розумінні становить собою велетенське 
поле взаємодії позитивних і негативних сил. Наполягав на потребі еволю
ційного розвитку суспільства, що уможливило б гармонізацію суспільних та 
особистих інтересів. 

Йосип Михневич ( 1 809- 1 8 8 5) в икладав філософію в Одеському 
Рішельєвському ліцеї. В праці "Досвід простого викладу системи 
Шеллінга" розглянув основні стадії розвитку свідомості, що відповідали 
головним етапам у формуванні людських потреб, громадського виробництва, 
вдосконалення науки, мистецтва і загалом духовного життя. 

У 1 834 р. був відкритий Київський університет Св.Володимира. Перший 
ректор університету, особисгий приятель Т.Г.Шевченка, М. Максимович ( 1804-
1 873) певний час захоплювався ідеями Ф.ШеJULінга, що надихало його на уважне 
ставлення до народної культури, народних вірувань та переказів. Він немало 
зробив для збирання та збереження народної української мудрості. Згодом 
у Київському університеті набули поширення ідеї ГГеtеля. 

Орест Новицький ( 1 806- 1 884) був професором філософії Київського 
університету. В історії української філософії він постав як один із найбільш 
полум'яних пропагандистів філософії. Спираючись на вчення Геtеля, він вик
лав у праці "Про дорікання, що робляться філософії" в теоретичному і прак
тичному відношенні, іх силу і важливість" своє бачення сутності філософії. 
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завдання філософії" - п ізнаюm дійсності на рівні свідомості у 
формі ідей; 
у філософіі"людська свідомість вперше звертається до себе 
салюі; а звідси випливає неможливість розглядати 
філософське знання в контексті практ ичної корисності; 
кожне філософське вчення виправдовує себе як органічна 
частинка цілісного процесу; 
філософська думка розвивається від заглиблень у природу -
через власне самоусвідомлення - до винайдення абсолютів 
(Бога), відкриття істини у сфері самоусвідомленої думки та 
втілення їїу практику; 
національна філософія повинна взяти все цінне із різних 
істори чних філософій, але усталити все це на власних 
засадах - на засадах синтезу ідеального і реального, ідей та 
життя. 
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' 
• 

За оцінкою деяких філософів, чотиритомна праця 
О.Новицького "Поступовий розвиток стародавніх 
філософських вчень",  в якій викладено його філософські 
ідеї, була найвищим філософським досягненням того часу. 

У чомусь подібні ж думки висловлював і Сшzьвестр Гогоцький 
( 1 8 1 3-1889), професор філософії Київського університету: він роз
глядав історію філософії як єдино мо�иву систему л_огічно J:ЗГод
женого знання, отриманого завдяки штенсивному д1алогов1 двох 
альтернативних позицій, одна з яких вважає пріоритетом мис
лячий дух, а інша- буття в усій його реальній багатоманітності. 
Серед основних праць С.Гогоцького найбільш важливими по
стають його •дослідження історії філософії Нового часу та •ство
рення "Філософського лексикону" (в 4-х т.) , які досить відчутно 
вплинули на підвищення культури філософського мислення в 
Україні. 

Представниками академічної філософської течії були /. Тимковський ( 1 772-
1 853), І Ризький ( 177 5- 1 8 1 1 ), А. Дудрович ( 1728-1830), В. Каразін ( 1 773-1842), котрі 
переважно популяризували в середовищі науковців здобутки німецької філо
софської школи. 

Памфил Юркевич ( 1 826-1 874) справив особливий вплив на духовне станов
лення своїх сучасників, викладав філософію в Київській духовній академії, а з 
1 863 р. - у  Московському університеті, де очолив кафедру філософії. За життя 
філософа було надруковано 1 2  його праць, серед них: "Ідея", "Серце та його 
значення в духовному житті людини, згідно з вченням. Слова Божого", "З наук 
про людський дух", "Матеріалізм і завдання філософії". 

' 
• 

За оцінкою багатьох дослідників, П .Юркевич являв собою одне 
із найбільш помітних явищ на філософському горизонті Росії того 
часу. 

вважав філософські ідеї Платона та Канта найбільш 

продуктивними в історії філософіz:· 

високо оцінював і філософію Геrеля, не при�иаючи про

те його діалектики; 

критикував як однобічні крайні філософські позиції ма

теріалізм, і ідеалізм: ідеалізм - за нехтування 

реальністю, матеріалізм - за приниження значення 

духовного; 

поза відношенням до духовного неможливою постає 

людська моральність 

розробив вчення про серце, яке філософ розглядав тро

яко: с;>як центр людськоі.тілесноі" організації; с;>як центр 

духовноі" діяльності людини; с;. як осередок морального 

:JІСиття людини. 
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І • У певному сенсі П. Юркевич продовжував лінію "кордо
центризму " (від латинського "corde " - серце), започатко
вану працями Г. Сковороди. Теоретичний спадок П. Юр
кевича часто визначають як "філософію серця ". 

Окрім названих, серед представників університетської філософії варто 
згадати В.Карпова, який переклав російською мовою твори Платона, П.А в
сенєва, який, міркуючи над особливостями російської (а також, зрозуміло, і 
української) філософії, вважав такими її громадську,  суспільну 
спрямованість та релігійність. 

• У ХІХ ст. ,  на хвилі підвищення інтересу до власної історіі: 
культури, етнічної самоідентифікації філософсько-світо
глядні ідеї в Україні знаходили вираз та виявлення не лише в 
межах академічної філософії: а в літературі, громадсько
політичній думці та програмах різного роду суспільних 
рухів. Особливого значення в цьому плані набувала саме 
література, бо вона несла думку, живе слово у людську 
масу, постаючи, своєю чергою, в ідповіддю на запити 
останньої. На українську літературу повною мірою 
поширюється відома теза про те, що поет в Росії - це 
значно більше, ніж поет. Відомо, що в Україн і  саме 
л ітература відіграла роль  акти візації національно ї" 
свідомості, поширення гуманістичної" думки. 

Коли йдеться про українську літературу філософського спрямування, 
першим постає перед нами ім' я Миколи Васильовича Гоголя ( 1 809- 1 852) . 
Незважаючи на те, що Гоголя зараз інколи подають в рубриці "зарубіжна 
література", аж ніяк не можна забувати того, що про Україну, її життєві типи, 
її природний та побутовий колорит як уся Росія, так і Європа (а, може, і весь 
світ) довідалися саме завдяки знайомству із творами М.Г о голя. Мало хто знає, 
що окрім письменництва Гоголь ще й викладав історію всесвітньої літератури 
у Петербурзькому університеті, а також постав відомим через свої оригінальні 
світоглядні ідеї, Які, до речі, викликали певну громадську полеміку. Світоглядні 
ідеї М.Гоголь виклав у працях "Вибрані місця із листування із друзями" та 
"Арабески" .  Ці праці, як і літературні твори Гоголя, свідчать про його 
оригінальну світоглядну позицію і, навіть, можна сказати, про його своєрідну 
філософію, яку можна назвати "філософією непомітного зла". 

Незначні, нескінченно малі відхилення від добра постають у підсумку 
великим злом. У знаменитій поемі "Мертві душі" М.Гоголь і зображує таких 
мертвих за життя - персонажей. Лише наївний читач думає, що мертві душі - це 
душі тих померлих селян, які купляє Чичиков; жахливіше інше: всі живі персони 
вже давно мертві, а Чичиков, що їх черговий раз спокушає, постає уособленням 
диявола. По сьогодні вражає моторошне пророцтво М.В .Гоголя щодо долі 
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Росії: в знаменитому епізоді із "російською трійкою" він зображує, як 
Чичиков-диявол спрямовує її біг у безвість . Як відомо, своє особисте при
значення М .Гоголь вбачав у здатності "наводити мікроскоп" на непомітне 
зло та робити його помітним. Але врешті,  внаслідок  душевних 
перенапружень, він почав сумніватися у тому, кому він, власне, служить, 
якщо бачить зло там, де його ніхто не помічає. Цей внутрішній розлад привів 
Гоголя до захворювання та смерті. 

0основою світу є Бог, який надає усякому 

буттю сенсу та певного призначення 
0людина є найпершим та найкращим творінням 
Бож им 

найпершил1 життєвим завданням лю дини постає 

усвідомлення свого призначення 

0 це особливо важливо тому, що за душу кожної людини 

йде нещадна боротьба між Богом і Дияволом 

0 кожна людська душа постає полем розгортання всесвітньоі" 

буттєвої драми: якщо вона врятована - добра в світі стає 

більше, коли загублена - менше 

0 найнебезпечнішим для людини постає так зване "непомітне зло ", 

тобто зло незначне, маленьке (наприклад, незначна брехня), яке 

людина не вважає його за зло і не бореться із ним 

Інша велична постать в українській літе-. . ратур1, що вщчутно вплинула на культуру та 
світогляд, - це Т Шевченко ( 1 8 14 - 1 86 1 ), який 
звернувся у своїх думках та творчості до па
м' яток національної історії. Торкаючись 
цього явища, поет писав у обгрунтуванні 
структури альбому "мальовнича Україна" :  
"У межах моєї Батьківщини . . .  зберіглися до
тепер численні сліди столітніх потрясінь, що Тарас ШЕВЧЕНКО 
спіткали колись цей край у безперервній бо-
ротьбі за віру й незалежність із чужерідними хижими сусіда
ми . . . , в пам 'яті народній живі численні поетичні перекази, що 
свідчать про шляхетні подвиги предків" .  

• Т Шевченко, я к  ніхто інший, влучно та переконливо реп
резентував ідею соборності України, єдності всіх ії земель_ 
всупереч історичній недолі, що роз 'єднала різні частини ко
лись єдиного краю, розкидавши іх по різних державах. 
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Серед ішпих світоглядних ідей Т.Шевченка варто виділити такі: 
+ Ідея глибиl-ll-lоі· cпopiдl-le!-locmi люди!-lи із природою: у творах поета людина 

і природа живуть єдиним диханням та єдиними почуттями; людина вкорі
нена в природу, а природа, своєю чергою, є не мертвою, а одухотвореною. 

+ Ідея 1-Lароду як єдиl-lого cyвepe!-L!-la своєї історії та своєїжиттєвоі"долі: ніхто 
не може вирішувати його долі, він є єдина животворча сила історії. 

+ Ідея віри у справедливого Бога; інколи здається, що Шевченко чи то атеїст, 
чи то єретик, проте в його творах чітко проводиться розрізняння того Бога, 
що його малюють у церквах та ім' ям якого чюшться насильство, та справж
нього Бога, як гаранта здійснення вищої справедливості. 

+ Ідея насильницької' народноі"революцй"; вона інколи постає основою для 
звинувачення поета у оспівуванні насильства; проте слід сказати, що ця 
ідея була дуже поширеною у ХІХ ст.; тут Шевченко не був ні новатором, ні 
оригінальним; якщо ж ми поставимо питання про те, чи прийнятна ця ідея 
зараз, то відповідь, звичайно, буде негативною. 

+ У творах Шевченка досить виразно проведена думка про важливу роль 
у суспільному житті та історії прогресу знань, науки, освіти. 

+ Нарешті, через усю творчість Шевченка проходить своєрідний культ 
жінки-матері: для поета вона постає уособленням і сили життя, і його ча
рівної краси. 

Іван ФРА НКО 

Іван Франко ( 1 856- 1 9 1 6) - унікальна по
стать у вітчизняній культурі . Видатний поет, 
письменник, громадський діяч, публіцист, він 
був ще й талановитим вченим, доктором філо
софії. 

Докторську дисертацію "Варлаам і Йоасаф, старо
християнський духовний роман і його літературна істо
рія" ( 1 896) було виконано у Віденському університеті під 
керівництвом вченого світової слави, хорвата Ват.рос
лава Ягіча ( 1 838-1 923) - засновника славістики як на
уки, завідувача кафедри славістики Віденського універ
ситету. Науковий ступінь доктора філософії був присуд

жений І. Франкові сенатом Віденського університету на початку липня 1 893р. 
Знання, набуrі ним під час роботи над дисертацією, співробіпшцтво з провідними 
вченими Відня поглибили зацікавлення вченого філософською проблематикою 
і спонукали його до формування власних філософсько-світоглядних ідей. 
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• І. Франко ще на зорі комуністичного руху зумів розгле
діти в ньому симптоми можливих соціальних потрясінь. 
Мислитель геніально прозрівав тоталітарну сутність ко
муністичного руху: на його думку, "програма державного 
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соцішzізму ", при всіх можливих zz варіантах, "аж надто ча
сто пахне державним деспотизмом та уніформізмом, що 
проведений справді в життя він міг би статися великим 
гальмом розвою або джерелом нових революцій ". 

ставив у центр своїх міркувань людину і бачив в 
ній колосальну розмаїтість можливих проявів 
народ, людський загал творить історію і вирішує 
свою долю 

·:, ,·,у;1· · ': в прогресі науки і техніки вбачав провідний чин-. · · · 
ник майбутніх історичних зрушень, у т. ч. вироб-
ничих та соціальних 
творчий процес (чи в художній, чи в науковій га
лузях) може і повинен бути предметом науко
вого дослідження 
критично ставився до марксистсько/· доктрини 

, про матеріалістичне розуміння історії · · був прихильником індуктивного методу в 
пізнанні і відкидав діалектичний метод 
скептично висловлювався про марксистський 
світогляд 
"державний соціалізм " вважав великим гальмом 
історичного прогресу 
в релігії загалом вбачав моральну опору людства, 
нічим не заміниму і в часи лихоліть, і в мирну добу 

І Франко -людина енциклопедичних знань, виняткової працез
датності, наділена тонкою інтуїцією вченого. Він полишив по 
собі неозору епістолярну спадщину, справив потужний вплив 
на націоншzьне самоусвідомлення українців. Він ншzежить до 
когорти тих діячів, через творчість яких духовно зріла нація 
робить спробу осмислити себе і виявити свою сутність. 

Леся Українка ( 1 87 1-19 1 3) належала до відомої в Україні інте
лігентної родини. Племінниця М.Драгоманова, донька письмен
ниці О.Пчілки, вона товаришувала з І Франком, М.Павликом, М.Ли
сенком та іншими провідними діячами вітчизняної культури. Під 
їх впливом, а також завдяки наполегливій самоосвіті сформував
ся її світогляд, який загалом можна визначити як позитивістський. 
Майбутня поетеса цікавилась філософією, особливо найновіши
ми її течіями, а серед них - і позитивізмом. Під його впливом вона . . . . 
змщнилась у доВ1р1 до науки, людського розуму, у рацюнально-
му осмисленні дійсності: перш за все - соціальної. 
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виступала проти спрощених тривіальних ін
терпретацій у співвідношенні релігійної віри 
пш життєвих реалій 
закликала до усвідомлення суперечливості та 
безмірної складності людського ставлення до 
світу 
засуджувала песимістично-безнадійливі на
строї 

"'""...,""'· "· "··:..-:�·� ·" �:.L · .... �;"�'-';t,t�:�'·'!;;,11�� категорично не згоджувалась із життєвою по
зицією без міри покірливих і терплячих людей 
проблему людини окреслювала як проблему ви
бору одного з декількох можливих варіантів 
життєвих дій 
вважала, що людина лише тоді живе справж
нім життям, коли прислухається до голосу 
свого серця, залишається вірною собі 
вірила, що наука і художня інтелігенція спро
можні і зобов 'язані "просвічувати шляхи в при
йдешнє " 

• В творах Л. Українки національна проблематика органічно 
пов 'язана із загальнолюдською. У цьому полягає один із засад
ничих принципів й" творчості, зауважений свого часу ще М.Гру
шевським: "Глибоко національна в своїй основі, всім змістом 
своїм зв 'язана нерозривно з життям свого народу, з пережи
ванням нашої людини в теперішню добу, ця творчість перево
дила і:Х на rрунт вічних вселюдських змагаm ". 

Своєрідні світоглядні ідеї �ули у ХІХ ст. сфо�мульовані в про
грамних творах представниюв громадсько-поштичного руху, де 
на першому плані перебуває діяльність Кирwю-М ефодієвського 
товариства ( 1 846--1 84 7), створеного в Києві університетською 
інтелігенцією. До його складу входили професори, студенти та 
співробітники Київського університету, серед них: М. Костома
ров, В.Білозерський, П.Куліш, Т Шевченко та інші. 

Ідейним натхненником товариства був Микола Костомаров 
( 1 8 1 7-1 885) .  У його працях "Закон Божий (Книга буття украї
нського народу)" ( 1 846), "Риси народної південноруської історії'' 
( 1 86 1 ), "Південна Русь наприкінці ХVІст. " ( 1 842), "Руіна" ( 1 879) : 

І 
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* вперше зроблено спробу окреслити національний украін
ський характер, ретроспективно оглянути історичний 
шлях українського народу, визначити його місце в колі інших 
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(в 111?ршу чергу-слов 'янських) народів, дати нарис такого суспіль
ного устрою, який відповідав би національним праг&ІО--ІЯМ українців. 
Бажаний суспільний лад уявлявся у вигляді правової: 
демократичної; парламентарноїфедерацzїслов'янськuх народів, у 
якій би реально гарантувались як права окремих осіб, так і права 
націй. Історичне призначення України, на думку мислителя, полягає 
у справі об ' єднання слов 'янського етносу (оскільки Київ історwто 
виник у центрі слов 'янського ареалу) . 

Потужний вплив на сучасників справив соратник М.Кос
томарова та Т.Шевченка Пантелеймон Куліш ( 1 8 1 9  - 1 897) .  
Особливе місце у його творчості посідає нарис "Зазивний лист 
до укранської інтелігенції" ( 1 883), у якому у полум'яній, зак
личній формі окреслено соціальне покликання освічених 
верств суспільства, зобов'язаних виконати функцію націо
нальнQЇ еліти. Твір П .Куліша сповнений оптимізму й віри у 
відродження українського етніуного організму. 

За вихідними світоглядними спрямуваннями П.Куліш був: 
•людиною глибоко релігійною; •дещо абсолютизував фа
тальний хід процесів дійсності; •У поглядах на Україну він 
романтизував її минуле; •звинувачував урбанізацію у руй
нуванні первинної моральності народу; •розвивав так зва
ну "хуторянську філософію", закликаючи повернутися до 
близькості із природою та простих форм життя. 

Діяльність кирило-мефодіївців була кваліфікована владою як небезпеч
на для існуючого державного ладу. У сі учасники товариства постали перед 
судом і отримали суворі вироки. Найважче покарання припало на долю Т. 
Шевченка - заслання в солдати у казахські степи із суворою заGороною 
писати й малювати . 

ВаЖJШВИЙ внесок у розвиток соціальної філо
софії, зокрема, філософії української національ
ної ідеї зробив видатний діяч української куль
тури, історик і етнограф Михайло Драгоманов 
( 1 84 1-1 895). В основі його світогляду лежить 
суміш ліберально-демократичних, соціалістич
них й українських патріотичних елементів з 
позитивістським філософським підгрунтям. 

Окрім розглянутих представників української філо
софської думки ХІХ ст. варто назвати також О.Потеб-
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проголошував ідею безупинного людського по
ступу, мета якого - досягнення добровільної· 
асоціаціі· гармонійно розвинених осіб 
ратував за обмеження до мінімуму елементів 
примусу, усунення авторитарних рис у сусп
ільному житті 
відстоював пріоритет громадян.ських прав і 
вільних політичних установ над соціально-кла
совими інтересами та універсальних людських 
цінностей осіб 
національність розглядав як необхідний буді
вельний матеріал демократії· і свободи 
шляхом національної· освіти і культури закли
кав до піднесення національної самосвідомості 
вбачав, що істина лежить в площин.і раціональ
ного розуму; всяка істина повинна визначатись 
в межах логічного закону тотожності 
був рішучим противником як ідеалістичного, 
так і матеріалістичного монізму 

ню ( 1 835- 1 89 1 ), професора Харківського університету, що зробив вагомий 
внесок у дослідження співвідношення мислення та мови, мови та народної 
історії, мови та формування людської психіки та людської особистості; 
Б. Кістяковського ( 1 868-1 920), активного члена "Молодої Громади", який 
розглядав методологію соціального пізнання; В.Л есевича ( 1 83 7-1 905), який 
постав одним із кращих знавців, послідовників та пропагандистів в Україні 
та Росії ідей позитивізму. 

10.6. Особливості розвитку української 

філософії ХХ ст. 

На початку ХХ ст. українська культура, як і культура Російської імперії в 
цілому, перебувала у стані бурхливого розвитку та оновлення. В Україні по
ширювались ідеї найновітніших західних філософських концепцій (неоканті
анства, феноменологіі), виникали нові напрями розвитку гуманітарної думки. 
Проте, як відомо, цей процес був перерваний Жовтневим переворотом у Росії 
(за офіційною радянською версією - соціалістичною революцією). 

Проголошення Української народної республіки ( 1 9 1 8) створило небачені 
раніше можливості для розвитку української науки. Протягом 1 9 1 8  pj одна по 
одній засновувались вітчизняні наукові інституції: Державний архів, Архео
логічний інститут, Археологічна комісія, Академія наук. У навчальних закла- · 
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дах були утворені кафедри української мови, історії, права. У се це дозволило 
започаткувати на систематичних засадах гуманітарні дослідження, у тому чис
лі - й філософського спрямування. У цей час плідно працювали видатні діячі 
української науки М.Грушевський, В. Винниченко, В. Вернадський, І. Огієнко, 
С. Єфремов, А .Кримський та багато інших. Однак, цей період виявився дуже 
короткочасним. Встановлення радянської влади в У країні обірвало природний 
процес формування національної державності й відповідних їй наукових інсти
туцій . Значна частина вітчизняної інтелігенції була змушена емігрувати.  
У різних країнах Європи, в яких вони знайшли притулок (передовсім у Чехії, 
Австрії, Польщі, Німеччині, Франціі), їм вдалося продовжити розпочаті на 
Батьківщині наукові дослідження. 

• Отже, у ХХ ст. українська філософська думка, переживши корот
кий період зльоту, надалі розвивалась трьома потоками: в Україні (ра
дянській та Західній) та в діаспорі - за межами України.  В цілому за 
межами України українцями було створено 46 навчальних та науко
вих закладів, у тому числі - Український вільний університет у Відні 
( 1 920 р.) ,  пізніше перенесений у Прагу, а потім - у Мюнхен. 

Серед мислителів, ідеї яких істотно вплинули на стан філософської думки в 
Україні, перш за все слід назвати В.Зеньковського ( 1 89 1- 1962), який читав у 
Київському університеті курси психології та логіки та зробив суттєвий внесок 
у вивчення історії руської філософії, у розуміння співвідношення філософії та 
релігії (у 1 9 1 9  р. виїхав до Югославіі); Г Флоровського ( 1 893-1979), відомого 
історика Церкви та релігійного світогляду (також виїхав за кордон); відомого 
філософа київського походження Л. Ш естова ( 1 866-1938), надзвичайно ціка
вого творця власної релігійної версії філософії екзистенціалізму; О.Гілярова 
( 1 855-1938) -у певний час професора Київського університету, видатного істо
рика античної філософії, історика західної філософіі'. ОЛляров вважав дух ви
�шленням внутрішніх можливостей та потенцій природного універсуму, тому 
саме через осмислення суті духовного ми можемо наблизитись до розуміння 
дійсності. Фундаментальне дослідження О. Гілярова "Источники о софистах. 
Платон как исторический свидетель" по сьогодні залишається одним із кра
щих досліджень на цю тему у світовій філософії. 

Всесвітнього значення набули ідеї Володимира Вернадсько
го ( 1 863-1 945) - видатного українського природознавця, акаде
міка, першого президента Української академії наук в 1 9 1 9-
1 92 1рр. Працював у галузі мінералогії, геохімії, біогеохімії, біо
логії, геології, гідрогеології. Результати наукових досліджень 
вчений виклав у численних працях (усього понад 400). 
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В. Вернадський створив принципово нове вчення про біосферу, яку він ви

значав як "організовану оболонку земної кори, нерозривно пов 'язану із жит
тям ". На його думку, близько 4 млрд. років тому геологічні утворення на Землі 

підпали під дію певних (катастрофічних) змін, унаслідок яких утворwшсь жива 
речовина. Завдяки цьому геосфера перетворшшсь у біосферу, що спричинило 
якісно новий стан земної оболонки. Завдяки новоутвореній живій речовині 

стало можливим ефективне засвоєння енергії Сонця, а це, у свою чергу, приско
рило еволюційні процеси на Землі. Структурний елемент біосфери - жива 
речовина. Середовище ії збереження становить собою так зване "поле існу
вання життя ". Завдання науки полягає в тому, щоб визначити необхідні для 
фізичного збережеІО-Lя "поля життя " параметри. У ХІХ-ХХ ст. людство пе

ретворилось у загальнопланетну силу, дія якої співмірна із дією геологічних 
планетних сил. Діяльність суспільно організованих розумних істот привела 
до утворення надскладної системи - "ноосфери " (від грецького слова "ноос "
розум), центральною ланкою якої є наділена розумом людина. За цих умов вик
лючно загострилась ситуація в біосфері - постала проблема збереження біос
ферних процесів, які були і є головною умовою збереження життя на Землі. 
Порушення цих процесів з неминучістю приведе до руйнування природних 
об 'єктів. Саме цей процес лежить в основі сучасної екологічної ситуації й зо

бов 'язує людство вжити всі можливі заходи для припинення нищення біосфе
ри. В. Вернадський передбачив у зародку ще одну проблему - виснаження при
родних ресурсів. Як можливий варіант розв 'язання цієї проблеми вчений бачив 
розробку механізмів штучного здійснення у стислі терміни тих геохімічних 
процесів, на які природа витрачає тисячі років (останні думки вченого набули 
реального значення лише сьогодні) . Особливого значення за сучасних умов на
було питання про моральну відповідальність вченого за наслідки своєї науко
вої діяльності. "Питання про моральний бік науки " самим життям постав

лене на порядок денний. Це, на думку В.Вернадського, зобов 'язаний усвідомлю
вати кожен дослідник. Усвідомлення цієї обставини, розуміння того, що на

ука може служити "для блага людства ", а може стати і засобом у руках 

соціально небезпечних сил, "повільно й неухильно змінює наукове середовище ". 
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• У радянській Україні філософія, як і інші гуманітарні 
науки, перебувала під особливим контролем партійних 
органів і була перетворена ними у засіб обrрунтування 
комуністичних догм. Опрацювання класичної філософсь
кої проблематики стало неможливим. Філософію оголо
сили "класовою наукою", теоретичною і методологічною 
основою марксизму. Все, що не вписувалось у марксис-
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тську систему ідеологічних координат, переслідувалось 
і радикально винищувалось. Те саме стосувалось і всіх 
інших сфер духовного життя. Красномовний приклад: в 
період між 1 930 і 1 938 рр. з 259 українських письменників 
публікувалися лише 36. Куди поділися інші - невідомо. 

Проте і за таких умов філософи, що залишились в Україні, продовжува
ли розпочаті раніше дослідження. Перш за все вони вивчали погляди Г. Ско
вороди, суспільно-політичні позиції Кирило-Мефодйвського братства, ме
тодологічні засади природознавства. Достатньо активно опрацьовувались 
проблеми логіки та соціології. Далеко не всі вчені поділяли погляди фунда
торів комуністичної доктрини. Значна частина університетської інтелігенції 
висловлювала незгоду з матеріалістичним розумінням історії, марксистсь
кими законами суспільного розвитку, а саме це й було визначено офіційни
ми колами як предмет філософських досліджень. 

Провідними філософськими установами в Україні у 30-х ро
ках стали: кафедра філософії Українського інституту марксиз
му-ленінізму, на якій працювали В. Юринець, В. Асмус, Р.Левик, 
Я. Розанов, та кафедра соціології того самого інституту, співро
бітниками якої були С. Семківський, Т. Степовий, Ю. М азурен
ко, А . Хвиля, П.Демчук. 

Філософські пошуки пожвавились після того, як 1 93 7  

' року був створений Інститут філософії і природознав
ства, що проіснував до 1939 р. Проте доля більшості 
вчених склалася трагічно: вони були репресовані як фак-• 

тично і майже вся українська інтелігенція. 
Найпомітнішими явищами у духовному житті України 30-х 

років стала знаменита літературна дискусія, запо-qаткована 
М. Хвильовим , та "украі"нізація " , натхненником якої був 
М. Скрипник. 

Микола Хвильовий ( 1 893-1 933) - провідний український письменник три
дцятих років. Окрім прозових творів йому належать "Думки проти течії'' , 
у яких викладена далекоглядна культурологічна концепція. Письменник вів 
мову про болючі проблеми національного буття, шляхи національно-духов
ного відродження України. 30 квітня 1 925 р. він видрукував у газеті "Куль
тура і побут" (Харків) статтю "Про сатану в бочці", яка й започаткувала 
літературну дискусію, вершиною якої став заборонений радянською владою 
памфлет " Україна чи Малоросія" ( 1926) . М.Хвильовий у цих працях гранич
но чітко поставив питання про світоглядну орієнтацію України. Орієнтир 
це "психологічна Європа", край грандіозної цивілізації, батьківщина таких 
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геніїв, як Гете, Дарвін, Байрон, Ньютон. Перспективи для дійсного відрод
ження України він вбачав в утвердженні так званого "романтичного вітал
ізму", тобто своєрідного відчуття життя, наділеного активною, творчою оду
хотвореністю. Україна має можливість реалізувати цю перспективу, вона 
не розтратила свій духовний потенціал.  Послуговуючись марксистською 
термінологією, автор спробував обrрунтувати право України на неза
лежність. Він писав, що 

1 1  • 
( (самостійна Украі·на " мо:же існузати тому, що ((цього 

вимагає залізна й непереборна воля історичних законів ". 
На думку М.Хвильового, інтелігенція мусить "негайно стати на боці актив-

ного молодого українського суспільства . . .  " Літературна дискусія набула гос
трого політичного забарвлення. До спростування М.Хвильового підключились 
партійні ідеологи (В.Затонський, В. Чубар, А .Хвиля та інші). Особисто Й.Сталін 
скерував в У країну листа (24.04. 1 926), сповненого різких оцінок як самої дис
кусії, так і особисто М.Хвильового. "Дискусію" перевели в площину цькуван
ня української інтелігенції, що скінчилось фізичною розправою з її учасника
ми. Гнаний владою, М.Хвильовий покінчив життя самогубством. 

На західноукраїнських землях у міжвоєнний період 
розробляв історіософську концепцію В 'ячеслав Липинсь
кий ( 1 882- 1 93 1 ) .  У працях "Листи до братів-хлібо
робів'', "Релігія і церква", "Хам і Яфет", у дослідженнях 
доби Б.Хмельницького він виклав своє бачення історич
ного процесу. Головним державотворчим чинником, на 
його думку, можуть бути та й завжди були елітарні ари
стократичні кола, котрі зобов'язані, спираючись на свої 
знання й організаційні можливості, сприяти розв'язанню 
суспільних проблем. Оптимальною для України формою 

В , державного устрою мислитель вважав монархію, яка ус-

л и п:/;;�;;И Й 
пад�увала б ари�ократич�і традиції княжої Київськ?ї 
Рус1 та шляхетю засади часш козацтва. Одночасно вш 
високо оцінював духовний потенціал селянства, розум

іючи його як носія національної ідеї, безкомпромісну суспільну силу, основу 
майбутнього відродження України. 

Видатним історіософом був Юрій Липа ( 1 900-1 944), уродженець Одеси, 
що зростав і навчався у Кам'янець-Подільському, Познані, Варшаві й був 
убитий енкведистами на Львівщині наприкінці війни. Прижиттєву славу да
рували авторові філософські праці: " Українська доба" ( 1 936), " Українська 
раса" ( 1937), "Призначення Украіни" ( 1 938), "Чорноморська доктрина" ( 1940), 
"Розподіл Рос й"' ( 1 94 1  ). Центральним поняттям у його теоретичних п обу до-
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вах було поняття "раса", котру він розумів як певний психологічний тип люди
ни, етнопсихологічні якості, зрештою - як духовне начало в людині. Фунда
ментом його творчості стала настанова Г. Сковороди "Пізнай самого себе ". З 
позиції власного "Я" можна і слід зрозуміти дійсність і утвердити себе в ній як 
представника певного роду і народу. Автор застерігав від пристосування до 
української дійсності чужих (сторонніх) ідеологічних доктрин, які не мають 
шансів прижитися на вітчизняному rрунті і спричиняють неадекватне ( спотво
рене) трактування української минувшини, дійсності та майбутнього . Коли 
береться чужий взірець за норму, українці обов' язково видаються "якимись не 
такими". Саме в цьому полягає причина одвічної української біди - комплексу 
меншовартості, синдрому "малоросійства". 

У міжвоєнний період на західноукраїнських землях активно пропагувалась 
і марксистська соціологічна доктрина. Її прихильниками були С. Тудор, В. Бо
бинський, П.Козланюк, А .Крушельницький, В.Л евинськuй 
та інші ідеологи комуністичної партії Західної У країни. 

Відчутний вплив на вітчизняну суспільно-гуманітар
ну думку справив глибокий аналітик і дуже своєрідний 
мислительДмшпр.0-ДСJн,ц.@в --( 1 883-1 973). Уродженець 
півдня України (Мелітополь), він жив, навчався, пра
цював у різних країнах. Невпинні життєві мандри без
перечно надали йому можливість порівнювати різні сис
теми правління, ідеологічні та світоглядні концепції, 
зрештою, суспільні звичаї та національні пріоритети. 
Д.Донцов був організатором і головним редактором 
журналу "Літературно-науковий вісник" (Львів, 1 922-
1 932), у якому друкувався весь цвіт української нації і 
який фактично продовжив традицію інтенсивного духов
ного пошуку, започатковану у Львові І. Франком та 
М.Грушевським. 

Дмитро 
ДОНЦОВ 

З-під пера мислителя вийшла низка праць; деякі з них стали засадами украї
нського націоналізму. Всі ці праці позначені пристрасною аргументацією, ди
намізмом, ерудицією, інтелігентністю, переконливістю. Крізь усі праці послідов
но проведена ідея самос:гійної, сепаратистської украінськоf дерЖащ1 : 
Уфілософёь"кому плані Д.донцов щювідував по�ицію во_люнтаризму, схиля
ючись до думки, що в самій нації вирішальна роль належить еліті, завдання якої 
пбЛяГаЄ у тому� щоби своїмй�фаl!аТf[.JМQМ jа GИЛ-ёно .вQЛі _:іlіу�Иті1. tHlllQ);! qати 
рііlіуЧим т1їїіёЗJїїlмнИм�· ДосИтЬ-очевидним постає споріднеt1ість думок Д.Дон
Цова ідеям радикального ніцшеанства. Посилаючись н� �.Ніцц�е, Д.Дg!!Цов_ 
засуд:Жує "товариські�ь" :як сло�).!.��о.!<іР_Ис -� а_@ІQ_місrь акликає:,_' :Б.ути 
невблаганним і твердим до себе, щоб бути невблаганним і твердим до воро
Жих спіііЬНоfrГ і  сїіЛ зовн{шньоw сёТ:іпу, і власної спільностГ (ДонЦо]з Д. Дух 
нашої давнини. - Дрогобич, 1 99 1 .  - с. 207, 2 1 1) .  
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• визнавав щораз більший вплив ідей на історич
ний розвиток 

• схилявся до визнання вирішальноїролі людсь
кої особистості в історичному процесі 

• ірраціональну волю розглядав як основну силу 
індивідууму, суспільства, народу 

• ратував за повернення до джерел національ
них традицій, до узвичаєних норм, закорінених 
у глибинах генетичної пам 'яті етносу 

Значний резонанс у західноукраїнському суспільстві міжвоєнного періоду 
мали погляди релігійних філософів. У Львові працювала духовна академія, 
видавався журнал "Богословія", в якому постійно друкувались філософські 
дослідження. Релігійна філософія розвивалась у контексті загальноєвропейсь
кої течії- неотомізму, поділяючи засадничі позиції цього духовного напрямку. 
Її відомими представниками були А.Шептицький ( 1 865-1944 ), Г. Костельник 
( 188�1946),Й Сліпий ( 1892-1992). 

У міжвоєнний період за межами У країни працювала ціла низка таланови
тих вчених, що мають напрацювання у галузі філQсофської думки. Серед них 
слід назватиД. Чижевського, І.Лисяка-Рудницького, О.Кульчицького. 

У повоєнний період у галузі філософських досліджень в Україні сталися 
позитивні зрушення. 1944 року в Київському університеті створили філософсь
кий факультет. У 1 946 р. відновив діяльність Інститут філософії Академії наук 
України. Завдяки цьому в Україні виховано декілька поколінь фахівців, котрі 
давали (і дають зараз) грунтовну філософську освіту студентам усіх вищих 
навчальних закладів. Ситуація істотно поліпшилась у 60-х роках під час хру
щовської "відлиги" й активної діяльності "шістдесятників". філософи чи не 
вперше отримали можливість висловитись із тих питань, котрі раніше підляга
ли партійній забороні. 

Філософський факультет (до речі -єдиний тоді в У країні), а пізніше - Інсти
тут філософії очолив талановитий вчений П.Копнін. Йому вдалось згуртувати 
довкола себе науковців, яким було притаманне новаторське ставлення до філо
софських пошуків, прагнення шукати істину, а не служити партійному клану. 
Саме в цей час були глибоко опрацьовані проблеми теорії nі:Jнання, наукової· 
методології; історії філософіі". У 7�80-их рр. філософська думка в Україні 
починає розроблятися новою генерацією вчених. Вони почали активно дослід
жувати світоглядну проблематику, поширюючи її на процеси пізнання, мислен
ня, різні сфери інтелектуальної діяльності, залучаючи до таких розвідок до-
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сягнення зарубіжної філософії. Відчутних успіхів у розробленні власних філо
софських концеrщій та підходів досягли доктори філософії В. Шинкарук, В. Тан
чер, Л.Левчук, В.Босенко, І.Бичко, В. Кудін, С. Кримський, Б.Кубланов, М.По
пович, В. Колодний, Н.Парюок та інші. 

Наприкінці 80-х рр. багато філософів взяли активну участь у демократич
ному русі, вистушши ініціаторами утворення обласних організацій національно
демократичних партій. Після здобуття У країною незалежності ( 199 1 )  переваж
на частина професійних філософів долучалася до теоретичного опрацювання 
процесів українського державотворення. Увагу дослідників привернули на
ступні фундаментальні проблеми: шляхи етногенези та націогенези; шляхи, 
форми і методи духовного відродження; шляхи розбудови громадянського сус
пільства; демократичні засади суспільно_го життя; українська національна ідея; 
релігійна ситуація в Україні тощо. 

Щоправда, за умов певного економічного занепаду, викликаного необхід
ністю глибюших перетворень у самих засадах економічного життя українсько
го суспільства, даються взнаки і певні негативні для розвитку філософської 
думки тенденції; так, наука взагалі, а гуманітарні науки особливо, фінансу
ються за так званим "залишковим принципом". 

• За умов, коли на перший план в суспільних процесах виходять пробле
ми міжіндивідуальних стосунків, коли людський чинник життя набу
ває небувалої ваги, роль філософй

. 
в житті суспільства недооцінюєть

ся, а це загрожує нам певною духовною деградацією. До того ж у пи
таннях про формування наукових кадрів запанував чиновницький підхід, 
коли в ситуацй· економічно/" скрути науковцям не полегшують, а, навпа
ки, ускладюоють шлях до наукових надбань, підвищення професійного 
рівня тощо. Проте, будемо сподіватися, що ці труднощі є тимчасови
ми; адже украіі-tська філософія тільки виходить на шлях власних над
бань; перед нею - історична перспектива, і хочеться вірити в те, що вона 
зможе її використати і поповтшти вітчизняну духовну культуру здо

бутками, гідними історіі" світової філософіі: 

Висновки 

� Українська філософія, хоча ії теорії у своїй більшості і не 
здобули світового вишання та поширення, органічно вписана 
в історію українського народу та його духовної культури; 
вона була присутня на всіх основних етапах украінської істор й· 
і відігравала важливу роль у розвитку громадської думки. По
стаючи переважно внутрішнім культурним явищем, украіі-tсь
ка філософія являється концентрованою формою виразу особ-
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ливостей національного характеру та світосприйняття ук
раїнців, іх суперечливих одвічних прагнень, іх самоусвідомлень 
та ціннісних орієнтацій. Внаслідок цього українська філосо
фія має цілу низку особливостей, що, почавши формуватися 
за часів Київської Русі, зберігають свою значущість і по сьо
годні. В умовах наявності самостійної української держави 
перед філософською думкою України відкриваються нові, не
бачені раніше перспективи, і лише майбутнє покаже, чи змогла 
українська інтелектуальна еліта використати іх належним 
чином. 

Резюме 
Ф Українська філософія постає переважно явищем, внутрішнім щодо розвит

ку українськоі' культури; вol-la від самого початку набула таких особливос
тей, як естетизм, емоційність, схильність до мораль!-lого повчання та 
життєво і· настаl-lови, спрямованість у бік осмислення глибин душі людини 
та специфіки соціально-історичних процесів, а 1-le до докладних абстракт
них системотворень. 

® У Киі'вську Русь філософія прийшла разом із християнством; під впливом 
візантійської' духовної' традиції' в Киі'вській Русі від самого початку стали 
відомими ідеі· давньогрецьких та візантійських філософів. Але тут врешті 
була започаткована 1-lова філософська традиція, яка базувалася 1-la уявлен
нях русичів про святість та зl-lачення Кl-lижковоі·мудрості, - "філософству
вання у Христі". Книжкові джерела Киі'вськоі' Русі свідчать про те, що тут 
інтенсивно засвоювалась попередня мудрість, а власні міркування були спря
мовані на осмислення історичного місця нової держави у всезагальному 
людському розвитку. 

® У подальшій історіі' Украііш втрачає свою державну самостійність, вхо
дячи до складу різних держав. Проте включення більшої· частини ії тери
торії у склад Речі Посполитої· відкриває русинам (українцям) шлях до 
західноєвропейської· освіти. На Украіну приходять ідеі· гуманізму, рефор
маційні віяння. Розповсюджен!-lя останніх було пов 'язане із виникненням пра
вославних християнських братств,· остшті відкривають численні братські 
школи, де викладається філософія, вперше на Украіні набуваючи професій
ного статусу. 

® Український гуманізм має ті самі вихідні ознаки, що й західноєвропейський: 
він реабілітує земне життя та земні вчинки людини, оспівує людську осо
бистість, освіту, науку, звертається до народної мови та 1-шродних зви
чаі'в, замислюється над суспільними відношеннями та формами державно
го правління. На Украіні ідеі' гуманізму переплітаються із ідеями народності, 
боротьби за права православних, за поширення освіти. 

® На базі братських шкіл виникають перші в Украі'ні вищі навчальні закла
ди - Острозька та Києво-Могилянська академії'. Саме остання-відігра-
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ла видатну роль у поширенні науки та освіти як в Украіні, так і на Сході 
Європи. Вона надала нового поштовху розвитку філософП: філософські кур
си академП були досить грунтовт-tими, широкими за проблематикою; вони 
базувалися на типових пізньосхоластичних курсах західних університетів, 
проте включали у свій зміст і тювітні дані науки. 

® Н айбільиl уславленим вихованцем Київо-М огwzянськоі· академії був Г Ско
ворода, який, маючи високу філософську освіту, створив власну, цілісну і 
багато в чому оригінальну філософську концепцію, сповнену духовних праг
нень, а, головне, - відроджуючу традиції давньоруського філософствуван
ня, спрямованого на органічне поєднаю-tя життя та філософської· муд
рості. 

® Наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст. в Украі'ні поширюються ідеі· про
світництва, німецької· класичтюї· філософії; європейського романтизму. 
В університетах починає інтенсивно розвиватися професійна світська філо
софія, яка досягає досить високих інтелектуальних результатів: професо
ри Харківського та Киіеського університетів збагачують духовну культу
ру Україі-1и та РосП власними ідеями та інтелектуальт-1ими розвідками. 

® У ХІХ ст. філософські ідеї поширюються і через літературу та програмні 
твори представників громадсько-політичних рухів; на першому плані тут 
знаходяться геніальні діячі украінської· духовності - М.Гоголь, ТШевчен
ко, І. Франко, Л. Українка; серед громадсько-політичних рухів важливе зна
чення мали ідеі· засновників Кирwzо-Мефодієвського товариства. 

® На початку ХХ ст. українська філософська та наукова думка знаходиться 
на підйомі, проте цей процес обриває Жовтневий переворот в Росіі: Украі"
нська філософська думка ХХ ст. розвивається кількома потоками: в соціа
лістичній Украі'ні, де спроби зберегти національні духовні традиції" закін
чуються трагічно для діячів науки та культури, в Західній Украіні та в діас
порі, де створюються наукові осередки та досить плідно працює ціла низка 
мислителів. Після Другої" світової· війни відбувається певне відродження 
філософії; оновлення іТ проблематики, зростання професійтюго рівня філо
софів. Сьогодні цей процес продовжується в українській незалежній дер
жаві. І хоча зараз він розвивається досить суперечливо, перед українською 
філософією вперше відкрились перспеюпиви культивування оригінальної; 
самородної духовності. 

[1J Питання для обговорення на семінарському занятті 
1 .  Національні філософії та світова філософія. Українська філософія як ви

раз особливостей національного характеру та світосприйняття ук
раїнців; ії найважливіші особливості. 

2. Особливості розвитку філософсько і· думки КиУвськоУ Русі; вихідні ідеі· та 
філософські джерела. 

З. Вихідні іде У та представники украі·нського гуманізму та українських по
лемістів XVI ст. Поява професійної· філософй: 

4. Особливості філософських курсів Києво-Могилянської· академії'. 
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5. Життя, філософська творчість та вихідні ідеї філософії Г. Сковороди. 
б. Філософська думка в Україні в ХІХ ст. : впливи німецько і· філософ й: універ

ситетська філософія. 
7. Філософські ідеі· в літературі та громадсько-політичних рухах в Україні 

в ХІХ ст. 
8. Загальні особливості, ідеі' та представники украінсь1<оі· філософії' ХХ ст. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1. Світова та українська філософія: аспекти та перспективи взаємозв 'язків. 
2. Провідні особливості украінської філософії' в оцінці її недоліків та переваг. 
3. Філософська думка Киі'вської Русі в контексті давньоруської духовності. 
4. Провідні філософські джерела Киіеськоі· Русі про людину, суспільство та 

історію. 
5. Україна та Західна Європа XVI - XVII ст. : вплив і:Х зв 'язків на розвиток 

філософії·. 
б. Філософські ідеі' українських гуманістів та і:Х сучасне значення. 
7. Українська полемічна література XVI ст. у філософському окресленні. 
8. Духовні пошуки І. Вишенського. 
9. Роль православних братств та братських шкіл у розвитку філософії' та 

освіти в Украіні. 
1 0. Філософська думка Києво-Могилянськоі' академії': вчення про світобудову 

та пізнання. 
1 1 .  Філософська думка Києво-М огилянськоі' академй:· етичні та естетичні ідеі: 
1 2. Життя та філософська творчість Г. Сковороди. Г. Сковорода як вираз особ

ливостей українського менталітету. 
1 3. Вчення Г. Сковороди про людину. 
1 4. Вплив постаті та ідей Г. Сковороди на розвиток украінської· духовної· 

культури. 
1 5. Філософська думка у Киіеському університеті. 
1 б. Філософська думка у Харківському університеті. 
1 7. Філософські ідеі· М.Гоголя. 
1 8. Філософсько-світоглядні ідеї Т Ш євченка. 
1 9. І. Франко як філософ. 
2 0. Філософські ідеі· засновників Кирило-Мефодієвського товариства. 
2 1 .  Вихідні філософсько-світоглядні ідеі· В. Вернадського. 
22. Розвиток філософії' в українській діаспорі у ХХ ст. 
23. Розвиток філософської' думки у період між двома світовими війнами 

в Західній Украіні. 
24. Особливості розвитку філософії' в Украіні в радянський період. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Поясніть зміст основних особливостей української філософії: 
естетизму, кордоцентризму, антеїзму, барокальності, схиль
ності до життєвої настанови та морального повчання. 
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Завдання 2. Поясніть, чим була зумовлена змістова спрямованість філо
софських міркувань, які ми знаходимо у джерелах Київської 
Русі. 

Завдання 3. Аргументуйте, в чому саме проявлялася суперечливість про
цесів духовного розвитку України після її входження до скла
ду Речі Посполитої. 

Завдання 4. Окресліть, що було спільного та відмінного в ідеях західноєв
ропейського та українського гуманізму. 

Завдання 5. Охарактеризуйте роль братських шкіл у розвитку освіти та філо
софії в У країні . 

Завдання 6. Поясніть, чим саме філософські курси Києво-Могилянської 
академії відрізнялись від типових схоластичних курсів євро
пейських університетів. 

Завдання 7. Розкрийте зміст основних філософських ідей Г.Сковороди та по
ясніть, в чому саме проявилась їх оригінальність. 

Завдання 8. Окресліть, як вплинули ідеї німецької класичної філософії на 
розвиток української філософської думки ХІХ ст. 

Завдання 9. Розкрийте зміст та провідну спрямованість вихідних ідей уні
верситетської філософії в Україні ХІХ ст. 

Завдання 10. Поясніть, чому у розвитку української духовної культури ве
лику роль у поширенні філософських ідей виконували літера
тура та громадсько-політичні рухи. 

Завдання 11. Окресліть зміст та оцініть оригінальність філософсько-світог
лядних ідей основних представників української літератури 
ХІХ ст. 

Завдання 12. Окресліть та поясніть провідні особливості розвитку українсь
кої філософії у ХХ ст. 

Завдання П. Аргументуйте, у чому полягає сучасне значення ідей В.Вер
надського. 

Завдання 14. Поясніть своє розуміння значення ідей сучасної української 
філософії для історичної перспективи української культури. 

W Додаткова література з теми 
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3 .  Вернадский В. Размьrшления н атуралиста . - М. ,  1 977 .  
4 .  Вільчинський Ю.,  Вільчинська С .  та ін ші . Розвиток філософської думки в Україні . 

- Львів ,  1 994. 
5 .  Грушевський М. Історія України-Руси .  Т. 1 .  - К "  1 99 1 .  
6. Горський В. Історія української філософії І Курс лекцій . - К" 1 996 .  
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ТЕМА 1 1  

ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ 

. . .  Думка співвідноситься з буттям, як зір із 
світлом. Я мислю, отже, буття є, оскільки моя 
думка потребує буття. Вона не охоплює його 
аналітично, але перебуває у відношенні до нього. 

Габріель Марсель 
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Поняття буття є вихідним для філософії. Воно має найширший, 
граничний ступінь узагальнення і тому постає як наріжний світогляд
ний орієнтир. Завдяки цій якості воно виконує функцію сенсоутворен
ня у людському світорозумінні. У ХХ ст. ,  коли людство відчуло мож
ливість свого самознищення, буття постає; як вища цінність та міра 
моральної відповідальтюсті людини за своі" дії. Нарешті, у реальному 
виявленні буття постає перед людиною у контексті питання про 
смерть, безсмертя та шляхи людського самоутвердження. 

[fАіїЩ�ІеJ& Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 

� основні функції, що їх виконує поняття буття у філософії; 
� як пов'язане пон�т:я буття із людським способом само

утвердження в сшп; 
� послідовність категоріальних визначень буття в історії 

європейської філософії; 
� відмінності між філософським та науковим розумінням 

буття. 

� проводити поршняння класичного та некласичного ро-
зуміння буття; . 

� використовувати у конкретних випадках основю ознаки 
наукового та філософського визнання реального існу
вання чогось; 

� аналізувати переваги та недоліки конкретно-наукового та 
філософського тлумачення буття. 

+ особливості та основні аспекти філософського тракту
вання буття; 

+ рівні осмислення буття у різних науках та у філософії; 
+ зв' язок основних категорій, якими історично визначалося 

буття у європейській філософії; 
+ особливості розуміння буття у сучасній некласичній фі

лософії; 
+ основні аспекти розуміння буття у сучасній науці. 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

1 1 . 1 .  Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. 
Людські виміри проблеми буття. 
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1 1 .2 .  Проблема буття в історико-філософському окресленні . 
Категоріальні визначення буття . 

1 1 .3 .  Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття ( філо
софське окреслення). 

І І@' 1 .•. . КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ! ПОНЯТТЯ . 
' · ' . -�·і . : · . :::>· , . :: ��:. , ' :'' :·! � · · ·  . . ' ' ' . - · , ·-· , , ,,,; : ' . . . 

• А Н ТРОПНИЙ ПРИНЦИП - у  деяких сучасних науках: початкове припущення того. що без 
урахування факту наявності людини в світі природні процеси не мо:жна зрозул.1іти в і:Х єдності 
та провідних характеристиках, а наукова картина світу не змо:же набути логічного та змісто
вого завершення; і навпаки. поза цим принципом із стихії природних процесів появу людини 
пояснити просто не.можливо. 

• БУТТЯ - НЕБУТТЯ - гранична л1ежа філософського узагальнення; співвідношення, через яке 
визначається буття, проте не лише внаслідок 11означеm1я ,wежі, за якою буття вJІсе не,нає, а й 
тому, що такого роду л1ежа вказує на ті якості сущого, втрата яких рівнозначна втраті са
,wого такого сущого; означена ,wе:жа позначає також граничну щирість людської ду,..,1ки, ії влtіння 
утрил-1уватись у власних актах при бутті, а не зриватися в небуття. 

• ІН ТЕНЦІЯ - властивість людської думки та свідомості, пов 'язана із і:Х принциповою спря
мованістю на певний предметний зміст; визнання того факту. що не мо:же бути думки "ні про 
що ", свідомості "із нульовим змістом ". 

• МЕТА ФІЗИКА ТА ОНТОЛОГІЯ - за усталеною традицією філософії ХХ ст. - основні філо
софські науки про буття; л1етафізика розглядає найперші, позачуттєві та позафізичні заса
ди буття, а онтологія - види, рівні, форми проявів буття. Метафізика у дослідженні буття 
тяжіє до вирішення питання 'Що? "  ( "Що є буття? ", "Що є перше буття? ") , а онтологія - до 
вирішення питання "Як? " ( "Як проявляє себе буття? "). 

1 1 . 1 .  Фундаментальне значення проблеми буття 

для філософії. Людські виміріt проблеми буття 

Проблема буття є однією з найдавніших тем філософських роз
думів і досліджень. " Чому взагалі є суще, а не навпаки - ніщо?'' -
це запитання М. Х айдеггер, один із найавторитетніших філо
софів ХХ ст., вважав основним питанням метафізики як науки про 
фундаментальні основи всього сущого. З ХVПІ ст. розділ філо
софського знання, пов'язаний із дослідженням буття, отримав 
назву «онтологія» (від давньогрецького «онтос» - буття, сутнє). 
У сучасній філософії метафізику та онтологію найчастіше розд
іляють у такий спосіб: онтологія вивчає прояви буття, те, яким 
воно постає перед людиною та осмислюється нею, а метафізика 
шукає коренів буття; умовно кажучи, онтологія ставить питан
ня "Яким та як є буття?", а метафізика - "Чому та що є бут-
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тя?". Внаслідок цього проблематика онтології ніби перебу
ває на перехресті дисциплін "антропологія - онтологія - епі
стемологія (або гносеологія)" . 

' Проблема буття - це проблема сутності всього існуючогь, а також 
• проблема єдності світу як цілого. 

Буття постає як абстракція високого, навіть гранично 
високого рівня . Усвідомити, що таке буття, "схопити " його 
змістовий центр у думці надзвичайно важко. Навіть послідовно 
продумати, який зміст несе проста часточка "є ", що ми її 
вживаємо майже в усіх наших судженнях, настільки непросто, що 
з цього приводу існують різні підходи та· тлумачення.' Отже, у 
самому понятті буття прихований певний парадокс: це давнє, а 
тому й дуже широко вживане поняття, а з іншого боку, воно 
настільки складне, що майже не підцається охопленню: 

Фундаментальність проблеми буття для філософії 
пов'язана насамперед із тим, що філософія виконує функцію 
людського світоорієнтування , а буття - це найширше 
філософське поняття, і тому воно постає як граничний, цільовий, 
стратегічний людський орієнтир.  

Коли ж ми маємо справу з людським світоорієнтуванням, то ми 
повинні мати на увазі кілька принципово важливих його аспектів. 

Передусім орієнтири нашого життєвого самоутвердження 
повинні фіксувати певні виміри, прояви або характеристики світу, 
в якому ми перебуваємо. 

Поняття буття має фіксувати певні характеристики світу, 
а також і певні ознаки, за якими ми могли б відрізняти буття від 
небуття. У цьому аспекті ми, з одного боку, спираємося на дані 
суча�ної науки f!PO світобудо�у, з інr.�ого боку, - на її історичний 
досвІД, що засвІДчує певну вІДносюсть наших уявлень про сут
ність, стани та форми проявів буття. Крім того, у питанні про 
ознаки буття ми змушені виходити за межі науки, тому що саме 
це питання перебуває у залежності від розуміння і тлумачення 
сутнісних коренів буття. Цей вихід здійснюється у сфери філо
софії, метафізики та теології. 

Умовою визначення буття як гранично широкої категорії 
є зіставлення його з небуттям . Але в реальному життєвому 
досвіді ми ніде й ніколи безпосередJІЬО не стикаємося із  
не?уттям як таким. К?ли зникають Певні матері�льні речі, 
ЗМІНЮЮТЬСЯ природш явища, вмирають ЖИВІ ІСТОТИ, ми 
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розуміємо, що все це ще не є переходом у небуття, адже при 
цьому немає повного зникнення, а є лише перетворення 
певних форм та вимірів того, що існує, в інші форми та виміри. 

• Отже, у такому розумінні й небуття, і всі матеріальні форми, 
що підлягають змінам, постають як відносні. Вони виз!-lачають не 
буття як таке, а лише його прояви. Для того, щоб визначити буття, 
слід було б знайти його не відносl-lі, а абсолютні межі. З такими 
межами конкретні науки ніколи !-le стикаюп1ься хоча б тому, що для 
них і саме поl-lяття буття не є предметом досліджет-tя. Коли 
філософія ставить пита!-lня про абсолютні межі буття, вol-la 
намагається вивести на рівеm людського poзyмil-ll-lЯ те, що 1-le є 
предметом або елементом практичl-lого та пізl-lавального досвідів. 
Тому тут починається та галузь знання і пізнанl-lя, яка дістала 1-lазву 
метафізики, тобто галузь знання, що перевершує фізику, перебуває 
понад фізикою. 

Термін <<метафізика» ввів у науку А ндронік Родосський, який в І ст. до 
Р.Х. , при впорядкуванні кодексу праць Арістотеля, позначив рукопис, що 
доповнював фізику і змістовно завершував, її терміном "мета та фізика" -
дослівно: "те, що йде за фізикою" . Термін, на перший погляд випадковий і 
майже механічний, виявився дуже влучним, бо його, крім того, перекладають 
ще і як � "надфізичне", � "понадфізичне". М. Хайдеггер, коментуючи деякі 
міркування Арістотеля, визначав метафізику як науку про "суще у самому 
сущому", а філософію - як тлумачення такого "останнього сущого", як 
узгодження такого тлумачення з усім комплексом наших знань та уявлень. 
Філософія у такому підході постає як теорія, що поєднує знання про + реальне 
та + позамежне, про + часткове та + всезагальне. Певна річ, що в такому разі 
тлумачення, дослідження, розуміння буття є для філософії її змістовим та 
смисловим епіцентром. Філософія повинна виводити всі свої теми, проблеми 
та міркування на певну граничну межу-межу буття та небуття, тобто визначати, 
за яких обставин певна річ може бути саме такою, а за яких вона неминуче 
втрачає свою внутрішню якість, свою специфікацію. Зрозуміло знову-таки, що 
зробити це можна, лише розглядаючи кожну річ як фрагмент світової цілості, 
тобто крізь призму поняття буття. 

1 1 
' 
• 

• Отже, можна сказати, що філософом є той, хто виводить кожну 
річ на рівень іїрозгляду з позиції" світового цілого або з позиції" зістав
лення буття та небуття. 

Життєві орієнтири, якими користується людина, лише тоді можуть 
бути надійними, коли вони є не скороминущими, не частковими, 
а фундаментальними за значенням, обсягом та концентрацією наших 
знань і прагнень. Оскільки філософське розуміння буття відповідає 
усім названим вимогам, воно й постає водночас і фундамен
тальним, і універсальним, і цільовим орієнтиром для людини. 
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У сі названі характеристики поняття буття перецюрюють 
його і на чинник сенсоутворею-1!1- у людській свідомості . Справді, 
якщо це поняття охоплює всІ аспекти людського знання та 
досвіду, воно все це водночас і концентрує, об'єднує, а тому надає 
всьому певного кінцевого спрямування, ще для свідомості постає 
у статусі отрим,ання певного сенсу. У зв'язку з цим розкриваються 
людські виміри проблеми буття : буття постає як універсальна 
цінність. 

Зазначений аспект проблеми буття досить очевидно постає у рамках 
релігійної· свідомості та теологй: У більшості розвинених релігій основною 
життєвою метою людини постає або досягнення вищого буття, або його 
збереження від небуття та руйнування. Наприклад, у релігійному напрямі 
індійського джайнjзму запорукою спасіння людськоУ душі та досягнення стану 
блаженства постає ненасWІьство, незаподіяння шкоди будь-якому життю. 
У християнстві вважається, що людина своєю вірою та непохитним бажанням 
позбутися гріха може врятувати не лише себе та свою душу, а й змінити стан 
усієУ природи, сприяти переходу ії до існування у стані гармонійного та нічим 
не ушкодженого буття. Це релігійно-теологічне прозріння у ХХ ст. набуло 
загальнопоширеного визнання: загрозлива екологічна ситуація, що стала 
наслідком науково-технічного поступу, наблизшzа людство до загибелі та до 
розуміння саме тако У міри відповідальності - відповідшzьності людини за стан 
буття взагшzі. Людина, отже, опинWІася віч-на-віч із буттям; тепер вона 
змушена ставитись до буття не лише як до абстракцй: а як до реального 
складника своєУ життєдіяльності. Звичайно, що за таких обставин людина 
вже не мо:же задовольнятися надто туманншии уявленнями про буття; 
з 'явилась необхідність визначити більш однозначно, що можна вважати 
підвшzинами буття та яким чином людина з ними пов 'язана. 

Звернемося ще до одного важливого аспекту в людському 
вимірі буття. Річ у тім, що для людини питання про буття орган
ічно поєднане з питанням про смерть. Врешті-решт, із небуттям 
людина реально стикається через факт смерті . Тілесно, фізично 
людина, коли вмирає, вступає у світовий кругообіг речовини та 
енергії. Але людина і людське буття, як вже зазначалося, не зво
дяться до життя організму. Куди зникає саме те, у чому концен
трується людський початок буття? Що залишається від люди
ни після закінчення її фізичного існування? З давніх часів люди . . . . . 
сповщували тезу про те, що НІЩО в цьому свпІ не виникає з НІЧО-
го (таке, як відомо, можливе лише в акті божественного творен
ня світу) і не зникає без наслідків. Отже, і те основне, що стано
вить центр і зосередження буття людини людиною, також не 
може зникнути безслідно . Факт смерті, її усвідомлення, осмис-
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ОСНОВНІ ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ 
У ФІЛОСОФСЬКОМУ ПОНЯТТІ БУТТЯ 

гранично широке що фіксує 

загальне поняття .... характеристики 
та прояви світу 

,,,, ' 
та ознаки буття 

БУТТЯ через зіставлення 
з 11ебуттялt 

' / 
та як ,ніра ії і постає як чинник 

моральної ... се11соутворення, 
відповідальності найвища цінність 

для людини 

лення змусив людину вже в давю часи замислитися над про
блемами буття та небуття і зрозуміти ці проблеми як свої гли
бинні , вихідні, поза якими для людини навряд чи можливе 
свідоме регулювання своєї життєдіяльності . 

Ці проблеми настільки важливі і фундаментальні, що деякі культурологи 
вважають: культуротворення починається лише після того, коли здійснюється 
свідоме поховання людини, тобто коли смерть усвідомлюється як явище над
звичайне, особливе, а людина при цьому не зводиться до тілесного існування. І 
справді, культуру неможливо створювати поза історичною зміною людських 
поколінь, окремих етносів і цивілізацій. У цьому плані культура постає як зосе
редження, концентрація людських способів утвердження у бутті, тому що, з 
одного боку, у культурі акумулюються людські досягнення, а з іншого - тому 
що культура існує як деяка неперервна тривалість у процесі рФвитку історії, 
як певна сфера переборення часу та мінливості сущого. Культура тримається 
на людському зусиллі, і це є наочною демонстрацією того, що й людина перебу
ває в активному, дійовому ставленні до буття. 

Проблема буття - це передусім проблема, що винИкає і роз
кривається перед нами в гамлетівському окресленні: бути чи не 
бути? Що означає бути і як можна утриматися у бутті за мінли
вості та минущості будь-яких форм сущого? Чи може людина вва
жати себе чимсь особливим щодо цих процесів, чи може уник
нути розпаду та зникнення у світових метаморфозах? У сі ці 
питання є із ряду вічних і фундаментальних. 
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Ця проблема окреслює граничну межу і специфіку 
філософського узагальнення та сутнісного 

розгляду будь-яких явищ реальності. 

Від розв 'язання проблеми буття залежить 
розуміння та розв 'язання усього кола 

філософської· проблематики. 

Постаючи гранично можливим орієнтиром для 
людського самоздійснення та філософствування 
проблема буття стає фактором сенсоутворення 

та масштабом людських цінностей. 

Проблема буття концентрує найважливіші аспек
ти й чинники людського самоутвердження та 

свідомого регулювання людської життєдіяльності. 

1 1 .2. Проблеми буття в історико-філософському 

окресленні. Категоріальні визначення буття 

Коли ми звертаємося до вивчення історико-філософських роз
в'язань проблеми буття, то це не є простою даниною визнаним 
світовим авторитетам; історико-філософський процес визначає рух 
думки в напрямі поглиблення розуміння певних явищ, їх чіткіша-
го і деташзованішого окреслення та повнішого охоплення. 

Найпершою умовою розуміння буття є вироблею-tя категорії 'усе ". Якщо 
дійсність постає перед нами через серію локальних фрагментів, які невідо
мо де та як починаються та невідомо куди зникають, невідомо, як між собою 
поєднуються, то схопити реальність у статусі буття неможливо. З іншого 
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боку, як уже зазначено, будь-яка визначеність потребує позначення меж. 
" Усе" межує з "нічим", тому перші визначення буття йдуть через зіставлення 
та використання саме цих категорій. Ще в гімнах індійських "Вед" та у гно
мах (загальнозначимих висловах) давньогрецьких мудреців ("софостів"), по
етів, політичних діячів загальнозначущі сентенції формулювались так: " Усе 
моє - зі мною'', "Нічого понад міру", "Все обдумуй заздалегідь" . Але в усіх 
цих випадках можна вести розмову лише про початкові, зародкові форми 
названих термінів як категорій .  

Виразнішу форму категоріальних визначень ці терміни набули в давньо
грецькій натурфілософії. Зокрема ,  Фалес Мілетський стверджував, що "все 
утворюється з води" (або "все народжується з води") .  Але натурфілософія 
пішла далі в розробленні зазначених термінів, висунувши понятт?. "першого 
початку всього" ( "архе ") . Цим самим засвідчувалось, що в самому бутті вже 
вирізняли щось стійке, стале, незмінне, на відміну від нестійкого, мінливого, 
такого, що зникає. Стале з тих часів ототожнювали з буттям як таким, а мінли
ве поставало в якості образів його з'явлень. Саме таке тлумачення буття зна
ходимо в судженнях Парменіда, якому належить заслуга введення у філософсь
кий та науковий обіг поняття "буття"

: " Те, що висловлюється та мислиться, 
повинно бути сущим, бо ж є буття, а ніщо не є . . . " За Парменідом, ніщо не
можливо помислити, бо самим актом мислення ми переводимо все, що мисли
мо, у ранг буття (принаймні - буття у думці). Звідси випливають тези філосо
фа про те, що саме буття є абсолютно самодостатнє для себе і незмінне. Те, що 
ми сприймаємо як змінне та нестале, є результатом не істинного бачення та ро
зуміння, а лише людської гадки, людського вважання. Важливим моментом у 
судженнях Парменіда є те, що він розглядає буття в єдності з мисленням та 

. розумішІям. Але найпліднішою виявилась думка Парменіда про самототожність 
і незмінність істинного буття. Цю думку підхопилиДемокріт, Платон, Анак
сагор, Арістотель а далі вона стала загальновизнаною у добу Середньовіччя. 

Грецькі філософи міркували саме так тому, що, на їх думку, внутрішня 
нестійкість буття спричинила б можливість зникнення світу або виникнення 
чогось із нічого. В обох випадках, на думку греків, із такого розуміння буття 
(як такого, що зникає та є нестійким) випливали б негативні моральні наслідки, 
оскільки тоді добро і зло постали би відносними. 

Але найбільше розвинені концепції буття розробили Платон та Арістотель; 
ці концепції можна вважати провідними парадигмами (взірцями) розуміння 
буття і донині. За Платоном, справжнім джерелом буття може бути лише ідея, 
котра у вищому способі буття постає як Єдине. Воно є тотальне, вічне та не
змінне. Всі ж речі та явища чуттєвого світу існують лише в міру їх причетності 
до Єдиного. Огже, речі самі по собі не мають у собі буттєвого кореня. Щоб зро
зуміти їх, як і Космос узагалі, треба не стільки досліджувати речі, скільки, 
відштовхуючись від них, сходити до споглядання вічних ідей. За Арістотелем, 
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річ та Єдине тотожні. Тому розуміння ідей, за Арістотелем, вимагає досліджен
ня будови речей, з'ясування їх причин та функцій. Зазначений підхід, як це не
важко зрозуміти, більш прийнятний для науки, ніж платонівська концепція. 

По відношенню до цього протилежну позицію у трактуванні буття зай
мав Геракліт, який, до речі, за глибину і загадковість думок, які дуже часто 
висловлював в складних поняттях і образах, одержав прізвисько Темний. 
Першооснову світу він бачив в постійному русі, течії речей, змінах, які втіли
лися у його формулі "panta rhei " - "все тече" . На відмінність від перших 
натурфілософів, які відшуковували сталу першоречовину, Геракліт визна
вав лише змінність саму на себе. Вогонь для нього був втіленням самих пе
ретворень .  Постійна рухливість вогню трактувалась Гераклітом як вираз 
зміни світу взагалі. 

Парменід: справжнє бут
тя є незмінним і сталим, 
а зміни, що , спостеріга
ються у світі є оманою. 

Геракліт: стабільного, 
стzикого буття зовсім 
нема, сутність буття у 
вічному становленні, в єд
ності буття і небуття. 

У Середні віки буття постає в окресленні абсолюту. Бог як абсолютне 
буття протистоїть світові, природі; за своїми якостями він вічний, незмінний, 
всеохоплюючий; він до того ж є запорукою того, що буття невмируще. Але 
парадоксальність середньовічного способу мислення полягає у тому, що са
модостатній та абсолютний корінь буття може виявити себе лише на тлі та 
через відносне, змінне, плинне. А тому буття тут розпадається на самодос
татнє та породжене, перше та похідне, а весь світ постає в окресленні ієрар
хічної системи, просякнутої енергетичними струменями, що несуть із собою 
буттєвість. Для того, щоби розрізнити стан первинного буття від буття як 
причетності, було введене розмежування понять субстанція та субсистенція: 
субсистенція - це те буття, яке для свого існування не потребує нічого, тоб'
то, це незмінне, вихідне буття, а субстанція окрім того включала у свій зміст 
і набуті ззовні якості , тобто це було буття як дещо конкретне, в єдності за
гальних та індивідуальних особливостей. 

Важливим є також і те, що середньовічне уявлення про буття набуває ан
тропоморфних та ціннісних забарвлень. Людина в цю добу стає центром світу 
272 ТЕМА 1 1 . ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ 



вже внаслідок того, що вона поєднує у собі дух і тіло, буття істинне та ство
рене. Якщо енергетика творення спрямована від Бога до людини, то енерге
тика оновлення світу має протилежне спрямування: від людини до Бога. При 
тому запорукою можливості останнього спрямування активності постає саме 
те, що в людині присутня "іскра Божа". 

• Отже, буття у Середньовіччі має тотальний, системний та ієрар
хізований порядок, а в його виявленні вирішальна роль належить актив
ності, у т. ч. - людській. Обидва напрями енергетично і· єдності світу 
поступово були оформлені в ідею про єдність у світобудові процесів 
еманації (творення, «виливат-1ня» божественної енергії) та еволюції
сходження від простого (у т. ч. - простих форм сущого) до складного 
та вищого. 

Розуміння буття як системно-процесуального, енергетично-дійового набу
ло свого завершення в епоху Нового часу. На перший план у розумінні буття 
тут виходить поняття субстанцй;)яке плідно й досить інтенсивно розробляли 
Р.Д екарт, Б. Спіноза, ГЛ ейбніц та представники німецької класичної філософії. 
Саме це поняття - поняття субстанції, на думку Дж. Локка, було всеохоплю
ючим і поставало синонімом буття у його більшій конкретизації. 

Субстанцію розглядали не лише самодостатньою, не лише такою, що по
значає вихідний початок сущого, а такою, що поясюоє всю розмаїтість мінливих 
форм реальності. Це досягалось співвідношенням, а точніше, співпідпорядку
ванням понять "субстанція-атрибут-акциденція-модус". Під • атрибутами суб
станції розуміли її вихідні якісні характеристики, поза якими субстанція була 
неможлива. Б. Спіноза відносив до атрибутів світової субстанції • протяжність 
і • мислення. Під • акциденцією розуміли мінливі стани прояву субстанції, під 
• модусами - конкретні утворення: + речі, • явища, • стани реальності . 

У німецькій класичній філософії атрибутами світової субстанції постали 
також активність, рух, індивідуація, розвиток. Загалом розроблення поняття 
субстанції у XVIII-XIX ст. наблизилось до наукової картини світу. Тому в 
цей час виявилось досить багато точок зіткнення між філософією та наукою. 
Буття-субстанція постала як багаторівнева, ієрархічно та системно впоряд
кована реальність, що існує завдяки органічному зв'язку внутрішнього та 
зовнішнього, необхідного та випадкового, суттєвого та другорядного, зв'яз
ку, що інтегрально звершує світовий еволюційний процес. 

Водночас розуміння субстанції наштовхнулось на невирішуваний конфлікт: 
виникли дві лінії у тлумаченні вихідної природи субстанції. Прихильники однієї 
лінії наполягали на тому, що основою світу, тобто субстанцією, може бути лише 
духовне. Ця лінія дістала назву • ідеалізму, вона була певною формою продов
ження платонівської традиції. Прихильники другої лінії вважалИ субстанцією 
чуттєву сутність, або матерію. Ця лінія дістала назву • матеріалізму. Обидві 
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КА ТЕГОРІАЛЬНІ ВИЗНА ЧЕННЯ БУТТЯ 
У КЛА СИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

БУТТЯ 

Усе, що і 

ієрархія 

атрибут 
модус ) 

матерія дух І 
лінії доводили своє сперечання до досить великої гостроти, але особливо воно 
загострилось тоді, коли філософська дискусія сплелася з політичними антагоніз
мами (середина ХІХ ст.) .  Тоді ж з'явилися філософи, які почали розуміти 
безперспективність протистамення названих позицій у субстанціалізмі. З' ЯRТІЯЄТЬ-

ся • некласична філософія, а з нею - і нове розуміння буhя. 
' 
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• Буття
' 

є ніщо інше, як інтенція свідомості, її націленість на те, 
щоби фіксувати будь-що у статусі того, що постало як предмет 
свідомості та усвідомлення. Тобто буття є першою і необхідтtою 
умовою будь-якого людського усвідомлення. Свідомість завжди є ус
відомленням чогось, а тому і першою визначеністю будь-яких актів 
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І свідомості є фіксація факту буття цього "чогось ". Тому поза свідо
містю ніякого буття не існує; принаймні, про 11ього ми нічого не знає
мо і сказати нічого не можемо. Буття є внутрішньою умовою само
здійснення, самореалізації людського інтелекту в актах. 

Некласична філософія звернула увагу на те, що всі і всілякі 
розмови про буття мають сенс лише в межах усвідомлення дій
сності . Якщо бути більш реалістичними, то слід визнати, що 
ми маємо підстави вести розмову не про буття як таке, а про 
те, що і як нам надано в контактах �з дійсністю. ' 

Розвиваючи далі таку лінію розуміння буття, Е. Гуссерль та 
А . Бергсон виявили, що, крім інтенції, буття постає ще й у часо
вому вимірі. З одного боку, ніяка свідомість неможлива без 
неперервної тривалості своїх здійснень, а з іншого - ця три
валість передбачає рух, зміни, але неперервні . М. Хайдеггер 
порівнює таке виявлення буття з горизонтом,  який нібито 
окреслений конкретними предметами, але під час руху вияв
ляється завжди тим, що перебуває поза предметами. 

КА ТЕГОРІАЛЬНІ ВИЗНА ЧЕННЯ БУТТЯ 
У НЕКЛА СИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

інтенція свідомості 
(у.мова, за якою свідо
мість може вибудо

вувати свій зміст) 

БУТТЯ 

предметність 
(в аспекті екзистенціаль
ноі· зустрічі; при-бутті -

перебування) 

правильне мислення 
(окреслення межі між 
буттям і небуттям); 

тривалість 

ТЕМА 1 1. ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ 275 



1 1 • Отже, буття - це тривалість, неперервність, націленість свідо
мості на змістове відношення. Але це ще й постійна предметна мін
ливість зазначених тривалості та спрямованості на зміст. 

Окреслюючи останні характеристики буття, різні філософи надавали ім 
різного конкретного визначеюtя. А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, А. Бергсон, 
В .Дільтей називали це :JІситтям з його самопродукуванням, змінами форм, 
внутрішньою енергетикою. М. Хайдеггер окреслював буття як горизонт 
людської предметності, М. Шелер, М. Аббаньяно - як екзистенціальну 
зустріч людини з Буттям. У будь-якому варіанті буття постає внутрішньою 
умовою свідомості бути у відношенні до чогось, вибудовувати свій зміст. І тут 
відкривається ще один ракурс некласичного тлумачею-tя буття, що його особ
ливо переконливо розробив М .  Хайдеггер. Свідомість вибудовує свій зміст, але 
не кожен_ зміст виправдовує себе в межах реального життя свідомості. Тому 
не кожнє: утворення, пройшовши крізь інтенцію свідомості, набуває харак
теристик тривалості; дещо постає лише в окресленнях зникання, в окрес
леннях руху, трансформації певних форм в інші. На думку М. Хайдеггера, ви
правдовує себе лише така думка, яка, окреслюючи ме;;ку між буттям та 
небуттям, здатна утриматись у тривалості спzановлення, а не зникнення. 
Такий хід думки М .  Хайдеггер називає "правильним мисленням " і ототож
нює його із "при-бутті-перебувшшям ". 

Сьогодні онтологію М.Хайдеггера можна вва:жати найповніиюю та най
докладніше розробленою. Інший варіант філософськоУ онтологіі"розробив у 
ХХ ст. німецький філософ М. Гартман. Він назвав своє вчення "критичною 
онтологією " і наполягав на тому, що поза визнанням буття найпершим пред
метом філософського мислення всі наші тверд:ження будупzь позбавлені зиа
чущості. М. Гартман доводив, що буття можна вишачити тільки катего
ріально і розрізняв буття ідеальне та реальне. Ідеальне буття перебуває 
поза простором і часом з тієї просто і· причини, що у будь-яких наших мірку
ваннях ми ніколи не виходимо за його межі, а вотю не зазначає ніяких змін. 
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на конкретизацію та деталізацію цього поняття, на наповнення 
його все більш точним змістом 

на зближення філософських визначень буття із траюпуваннями 
проявів буття наукою 

на поступове перетворення поняття буття із позначення чогось 
позасвідомого на внутрішню умову змістовного са.моздійснення 
свідомомсті та мислення 
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Підсумовуючи здійснений історико-філософський екскурс, 
можна вибудувати таку сукупність категорій, що окреслюють 
різні рівні та ступені осмислення буття: q усе - ніщо - першо
початок; qстале - мінливе, єдине - множинне; qкорінь сущого 
- будова речей; qабсолют - причетність - ієрархія; q субстан
ція - акциденція -модус; qінтенція - наданість - екзистенціальна 
зустріч ;  qтривалість - час - правильне мислення. 

Названа сукупність категоріальних визначень буття працює 
саме як сукупність, тобто вона позначає шлях поглиблення наших 
уявлень про буття від означення "усе, що існує",  яке більшість 
людей вживає інтуїтивно як синонім буття як такого, до поняття 
"правильного мислення", мислення категоріального, історично 
виправданого. 

• Розгорнута сукупність категорій має системиий характер, оскіль
ки останнє визначепня - "правильне мислення " відправляє нас до по
чатку, тобто до визнання, що за умов правильного осмислення буття 
ми повинні зіставити "все " та "ніщо ", звернутися внаслідок такого 
зіставлення до поняття "першопочатку ", через яке дійсність поста
не у виявленнях "сталого " та "мінливого " і т. ін. За такого підходу до 
буття воно окреслиться перед нами у вигляді процесу, який постає 
спочатку у вигляді процесу визначення свідомості дійсністю, а потім 

- навпаки, як процес визтшчення буття свідомістю. 

1 1 .3. Сучасна наука про рівні та форми 
виявлення буття (філософське окресл�ння) 

Людська свідомість є необхідною умовою виявлення бут
тя, тому важливо розглянути, яким постає буття у людському 
пізнанні та усвідомленні . Це можна з'ясувати насамперед за 
ДОПОМОГОЮ науки. 

Розуміючи певну необхідність позанаукових знань, урешті
решт до науки ми звертаємося тод1, коли хочемо з максималь-. . 
ним ступенем достоюрносп стверджувати про щось, що воно є 
або його немає. Інформація, якою володіє сучасна наука, май
же безмежна; її досить важко звести до єдиної цілісної системи. 

Тому між конкретними науками та філософією існує проміжна 
пізнавальна ланочка - наукова картина світу (НКС). 
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• НКС є інтегральним узагальненням досягнень багатьох наук на 

підставі деяких фундаментальних співвідношень, величин або перших 
(вихідних) предметних визначень сущого (у межах окремих наук або 
в межах науки загалом). Вирішальну роль в оформленні наукової кар
тини світу відіграють фізика, астрономія, хімія, біологія, антропо
логія, наукознавство та філософія. 

БУТТЯ У СУЧА СНІЙ НА УКО ВІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

БУТТЯ 

ДИНАМІЧНЕ 

СИСТЕМНО
ІЄРАРХІЧНЕ 

БАГА ТОРІВНЕВЕ 
(мікро-, макро-, мегарівні) 

,,__ ___ ___ 

ЕВОЛЮЦІЙНО
ПЕМОНСТРАТИВНЕ 

Найважливішими характеристиками буття в сучасній нау
ковій картині світу є такі: 

• по-перше, буггя постає переважно в динамічному, а не статичному вигляді; 
• по-друге, буггя постає у системних окресленнях, тобто в окресленнях зв'яз

ку "всього з усім"; 
• по-третє, до сучасної наукової картини світу входить рівнево-ієрархізо

вана будова проявів буття: мікро-, макро- та мегапроцеси. Мікропроцеси - це 
процеси субатомарного рівня, макропроцеси - це рівень тіл, мегапроцеси -
це рівень зоряних та галактичних процесів. На всіх рівнях діють свої особливі 
закони, тенденції, якісні характеристики. Сучасна фізика намагається створи
ти теорію так званого "великого об'єднання", яка б дала змогу пов_' язати всі ці 
рівні єдиними закономірностями, але наразі такої теорії не існує; 
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• по-четверте, багаторівневість проявів буття демонструє себе ще й еволю
ційно, що межує з оціюшми підходами. Той факт, що за інформаційними потуж
ностями мозок ЛЮДИІШ майже безмежний, вказує на те, що еволюція детерміно
вана не лише конкретними умовами, а й потенціями світового цілого . 
Еволюційний процес рухається у напрямі дедалі тотальнішого прояву глибин
них характеристик буття.. У цьому аспекті розвиненіші форми сущого є більш 
демонстративні, більш розгорнуті щодо виявлення форм буття, ніж нижчі; 

• по-п 'яте, сучасна наука докорінно змінила попередні уявлення про взає
мозв 'язок суб 'єкта та об 'єкта. Якщо раніше ці поняття досить радикально 
розводили, то тепер людина як суб'єкт постає органічною часткою світу як 
об'єкта. 

У зв'язку з усім зазначеним буття у сучасній науковій кар
тині світу набуває характеристик суперечливої єдності про
цесів зростання ентропії (хаосу, невпорядкованості) та само
організації. З одного боку, будь-яка система має тенденцію до 
руйнування, збільшення власної невпорядкованості, з іншо
го - через невпорядкованість і мінливість відбувається рух 
у напрямі гнучкіших і складніших форм самоорганізації. 

• Отже, буття є справді складноорганізованою, ієрархічно побу
дованою та енергійно самоконцентрованою системою. Супереч
ливість цієї системи виявляється у тому, що вона є єдиною і множин
ною, перервною і неперервною, скінченною та нескінченною, такою, 
що в з 'явленнях набуває форми просторово-часових співвідношень. 

Звичайно, завершують усю будову наукової картини світу 
філософські розвідки та узагальнення. Серед них дуже важливе 
значення має фіксація двох відомих нам і принципово відмінних 
статусів буттєвих процесів: матеріальне (або матеріально-чуттє
ве) та духовне буття. • Матеріальне буття характеризується . . . . 
множиншстю, подшьшстю, просторов1стю, наявшстю маси, опо-
ру матеріалу та силових взаємодій. • Духовне буття позапрос
торове, самоконцентроване, рефлексивне, тобто прозоре для 
себе самого, ідеальне, цілісне, динамічне. Саме тому, що філо
софія розглядає буття не лише у його матеріальних проявах, 
неможна задовольнитися тими ознаками (або критеріями) 
справжнього буття, які виробила наука: ·з позиції науки до . . . 
справд� 1снуючого можна вщносити лише те, що є спостережу-
ваним (прямо чи опосередковано), а, значить те, що має просто
рово-часов1 характеристики. 
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Якщо ж ми будемо розглядати такі явища, як ідеалізовані еталонні ут
ворення нашого інтелекту, то з позиції науки іх не можна визнати реально 
існуючими, оскільки вони не підлягають змінам у просторі й часі, а до того 
ж не мають і субстратних виявлень, тобто не передбачають матеріалу, 
із якого вони утворені. Тому у ХХ ст. побачила світ ціла низка творів та 
концепцій у яких цілком серйозно обtрунтовувалось, що ні свідомості у її 

власній якості, ні ії специфічних утворень просто не існує. 
Для сучасної філософй: як вже зазначалося, буття постає найпершою, 

фундаментальною характеристикою відношення мислення до будь-чого,· 
іншими словами, не існує буття, якщо людська свідомість не продукує дея
ких моделей, образів, еталонів, у приведенні у контакт із якими те, що по
трапляє у поле нашого сприйняття або мислення, може набути статусу 
"Це є ". Тобто для філософії критерієм справжнього існування якраз і буде 
uдявність у наш ом у до св ід і тих складових (або елемент ів) , як і би дозволи
ли впевнетю стверджувати 'Це є ". І тому нам повиюю бути зрозумілим, 
чому для давнього грека богиня полювання Артеміда справді була, але не було 
і не могло бути, наприклад, генетичного коду або бактерій. Стає ясним 
також і те, чому окремі люди наполягають на тому, що не існує і не може 
існувати справжнього кохання, доброти, відвертості та ін. 

Але за всіх відмінностей у статусах матеріального та ду
ховного (ідеального) буття все ж постає як єдине та взаємо
пов'язане. У гегелівській концепції буття окреслене як єдність 
простору й часу, множинності та єдності, ідеальності та ре
альності. Природа тут окреслена як інобуття духу, як його 
постійна демонстрація через розмаїття та зміну форм. Реаль-
ну єдність матеріального й духовного ми спостер1гаємо в 
людському бутті та людській життєдіяльності .  Філософія здав-
на усвідомлює природу людини як єдність матеріального й 
духовного . Отже, принаймні в людській діяльності ми бачи
мо принципову спорідненість матерії і духу, ідей та справи, 
теорії і практики. Система людської життєдіяльності скла
дається із взаємодії зазначених видів буття, із взаємодії, в якій 
кожному з цих видів належать своє місце, свої особливі риси, 
де виконуються певні особливі функції. Серед сфер людської 
життєдіяльності, в яких яскраво виявляє себе єдність матері
ального та духовного, важливе значення мають шзнання, 
культуротворення, розвиток суспільного життя та цивілізації, 
що їх ми розглянемов подальших розділах. 
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• неорганічні процеси 
нежива природа (механічні, фізич
ні, хімічні, геологічні, космічні про
цеси та іх структурні елементи); 

• органічні процеси 
жива природа (клітини, організми, 
популяції: види, біосфера та ін.); 

• світ людського буття (географіч-
не середовище, техніка, матері
альне виробництво, суспільство з 
його підструктурами, буття осо
бистості, світ духовності - сус
п ільної та індивідуальної свідо
мості); 

• "перший світ" - світ фізики, хімії та біології; тобто світ живої 

і неживої природи,· 

• "другий світ" - психологічний світ по чуттів, суб 'єкт ивного 

досвіду з його підсвідомими проява.ми, стани свідо1wост і; 

• "третій світ" - світ витворів лю дського розуму (ідеї науки, 

моральні цінност і  т ощо). 

Роблячи висновки з розглянутого питання, звернемося до 
найпоширенішої класифікації філософських позицій на основі 
розуміння вихідних характеристик буття (що певною мірою 
перегукуються із основними світоглядно-філософськими пози
ціями, розглянутими нами у першому розділі) : 
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� монізм - розуміння буття як єдиного у своїй основі; 
� млтеріалізм - субстанцією світу є вічна та нескінченна 

матерщ 
� ідеалізм - субстанцією світу є дух, ідея; 
� дуалізм - визнання двох коренів буття - матеріального та . . . 

духовного - ршноправними 1 взаємод1ючими; 
� плюралізм - розуміння буття як абстракції від реально існу

ючої множини речей, якостей, процесів і явищ; 
� субстанціалізм - визнання того, що за поверхнею явищ ле

жить глибинна внутрішня сутність; 
� реїзм - позиція, згідно з якою немає ніяких сутностей поза 

речами; 
� організм (або організмизм) - позиція, згідно з якою будова 

світу подібна до організму, тобто внутрішньо пов'язана так, 
що окремі елементи не мають у ній самостійного значення; 

� механіцизм - позиція, згідно з якою елементи світобудови 
пов'язані суто зовнішньо, тобто механічно; 

� динамізм - коли світ постає рухливим; 
� статичність - світ у своїй основі незмінний. 

Висновки 

ІЬ У наш час поняття буття доволі глибоко розроблене, 
гнучке, внутрішньо диференційоване. Воно дає нам вагомі 
орієнтири для пізнання та практичної діяльності. Водночас 
стає зрозумілою і причина складності цього поняття: воно 
охоплює самі підвалини суб 'єктно-об 'єктного відношення й 
одночасно вписує людину у структуру світобудови, роблячи 
її: а особливо ії свідомість, фундаментальною умовою вияв
лення форм буття. Отже, ми, люди, є завжди при бутті у 
відношенні до буття, а з іншого боку, буття ніби стоїть 
завжди за нами, за нашими спинами, воно апріорно надане 
нам як тотальна якість, котруми знаходимо в усьому (тому 
що вона - у нас) і в яку ми вкладаємо все те, з чим маємо 
справу. Буття є наш універсальний масштаб для пізнання та 
діяльності, а наші пізнання та діяльність постають реаль
ними мірами використання цього масштабу. 
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Резюме 
Ф Поняття буття постає вихідним для філософй: оскільки знаменує со

бою гранично можливий ступінь узагальнення дійсності, тобто виво
дить усі міркування на рівень буття та небуття; внаслідок цього по
няття буття виконує у філософй' сенсоутворюючу функцію, а також 
набуває виразних людських вимірів, постаючи для людини найпершою 
цінністю та мірою ії життєвої' відповідальності. 

® Внаслідок граничної· широти узагальнення буття можна визначати лише 
категоріально; при цьому історія категоріальних визначень буття утво
рює систему таких визначень, яка працює вся разом; у категоріальних 
визначеннях буття найважливішими постають відмінності між його кла
сичним та некласичним тлумаченням. 

® Сучасна наука різними напрямами та галузями утворює наукову картину 
світу, яка окреслює досить складну картину проявів буття; в сучасній 
науковій картині світу буття постає системним, багаторівневим, ієрар
хічно впорядкованим та динамічним. 

® Концептуально різні тлумачення буття постають основою для класифі
кацій та оцінок різних філософсько-світоглядних позицій. 

[1J Питання для обговорення на семінарському занятті 
1 . Зміст та функції' поняття буття у філософії: Людські виміри проблеми 

буття. 
2. Категоріальні визначення буття в історіі· філософ й'. Класичне та некла

сичне розуміння буття. 
З. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття. 
4. Філософсько-світоглядні позиції; що виникають на rрунті різних тлума

чень буття. 

� Теми дЛя рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1. Значення проблеми буття для філософй: 
2. Основні функції поняття буття у філософії: 
З. Людські виміри проблеми буття. 
4. Класичне та некласичне розуміння буття. 
5. Сучасна космологія та квантова механіка про світобудову. 
6. Поняття буття та провідні філософсько-світоглядні позиції·. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Розкрийте основні аспекти значення проблеми буття для філо
софії. 
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Завдання 2. Окресліть та поясніть виявлення людських вимірів проблеми 
буття у філософії. 

Завдания 3. Окресліть категорії, якими визначалось буття в античній та 
середньовічній філософіях. 

Завдання 4. Дайте категоріальні визначення буття у філософії Нового часу 
та в німецькій класичній філософії. 

Завдання 5. Виділіть особливості розуміння та визначення буття у некла
сичній філософії. 

Завдання 6. Поясніть, яке місце в пізнанні світу належить «науковій кар
тині світу». 

Завдання 7. Окресліть, якими постають визначення буття у сучасній науці .  
Завдання 8.  Наведіть перелік основних філософських позицій, пов'язаних 

із розумінням вихідних підвалин буття. 

W Додаткова література з теми 
1. Введепие в философию. Ч.2. - М" 1 989 .  Гл . V. 
2 .  Виндельбапд В. История древней философи и. - К., 1 995 .  
З .  Доброхотов А .Л. Категория бьпия в классической западн о-европейской 
философи и. - м., 1 986 .  
4.  Дьrшлевьzй П.  С" Яцепко Л. В. Что такое научная картина мира .  - М . , 1 984.  
5 .  Кримський С. В. Зміст та функції природничо-наукової картини світу// Філософська 
думка .  1 972.  № 2 .  
6 .  Куль чицький О .  Основи філософії і філософіч них наук. - Мюнхен-Львів , 1 99 5 .  
Розд. 7 .  
7 .  Псевдо-Диописий Арео11агит. О небесной иерархии. - М . ,  1 994. Гл . ІV. 
8 .  Сенека Л. А .  Нравствен нь1е п исьма к Луцилию. П исьмо LVIII, 1 6-22. 
9 .  Філософія: Курс лекцій .  - К" 1 993 .  Розд. ІІІ . 

1 0 . Філософія : Підручник для вуз ів .  - К . ,  1 995 .  Розд. 5 .  
1 1 . Фраг,иенть1 ранних греческих философов. Ч .  І .  - М "  1 989 .  
12 .  Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Новая технократическая волна на Западе. 
- М "  1 986 .  
1 3 . Целлер Е.  Очерк истории греческой философи и . - М "  1 99 5 .  
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ТЕМА 12  

СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА 
ПРОБЛЕМА 

Свідомість так само первісна, як і матерія. 

П'єр Тейяр де Шарден 
Людське буття неможливе без звернею-1я до 

свідомості, без "свідомого виміру ". 
Жан-Поль Сартр 

Свідо.1wість є, з одного боку, усвідомлення 
предмета, а з другого боку, усвідомлею-tя самоz· 
себе: свідомість того, що для неї є істинне, 
і усвідомлею-1я свого знання про це. 

Георг Гегель 

ТЕМА 12. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 285 



Проблема свідомості належить до найскладніших філософських 
проблем; певне ії усвідомлення приводить до розуміння сутності 
внутрішнього світу людини, різноманітних знань, ідей, надій, що спш
новлять його багатство. Філософія визначає свідомість як таку вла
стивість людини, що забезпечує Ії доцільну діяльніапь та особливий, 
предметно зумовлений спосіб орієнтувштя в світі. Завдяки здат
ності до саморефлексП: свідомість набуває можливості оперування 
узагальненими, абстрактно-теоретичними характеристиками ре
чей і процесів світу. Якраз тому свідомість, що завжди є особистою 
і неповторною, дає людині змогу діяти універсальним чином, жити 
не лише у згоді з наявним світом, а й реалізовувати його приховані 
можливості, творити новий світ - світ культури. 

ti1iiЩ:!tJ& Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 

� основні r;rричини.складності розуміння та наукового вив
чення свщомост1; 

� провщш озн�ки, за я�ю.�и ми м�жемо переконуватись 
у реальному 1снуваню свщомосп; 

� зміст основних концепцій походження свідомості; 
� осно�ні чинники виникнення та функціонування свідо-

мосТІ; 
� . . . . ...  

зна чення щеальносп свщомосТІ для визна чення п онто-
лопчного статусу; 

� основні складові структури свідомості та її функції. 

. . . 
vr використовувати основш ознаки свщомосТІ для пояс-

нення особливостей людської поведінки; 
(№> аргументовано демонструвати переваги та недошки 

основних концепцій походження свідомості; 
vr пояснювати конкретними прикладами значення ідеаль

ного для функціонування свідомості; 
(№> застосовувати структурні одиниці свідомості для прояс

нення складностей людського свідомого сприйняття 
дійсності . 

+ зв' язок проблеми свідомості із найважливішими особ
ливостями людини, людського способу буття та філо
софським їх осмисленням; 

+ незавершеність концептуальних вирішень проблеми 
. . 

походження свщомост1; 
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+ зв 'язок між провідними чинниками виникнення та 
фу�кціонування �відомості; . 

+ єдюсть свщомосп та самосвщомосп; 
+ значення еталонних, щеальних вим1рш сущого для 

людського свідомого орієнтування в дійсності; 
+ неоднозначність взаємозв'язку свідомості і мови; 
+ системний характер будови людської свідомості та зв'яз

ків між її складовими. 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

1 2 . 1 .  Проблема онтологічного ста ту су свідомості та  її 
суттєв1  ознаки. 

1 2.2 .  Проблема походження свідомості . 
1 2 .3 .  Ідеальний статус буття свідомості .  Свідомість і мова. 
1 2.4. Структура та функції свідомості . 

l i& І : : ,� ;;; , ;�чо,�і1т�J>МШИ 't йОНЯJ!Я··;;, ,�. · ;:: ·,;.: :� 
• А БСОЛЮЦІЯ (або ІДЕА ЦІЯ) - здатність людської свідомості створювати у полі свого інте
лектуального споглядання ідеальні, тобто завершені, еталонні виміри сущого, завдяки яким 
свідомість набуває здатності орієнтуватися в предметній дійсності, оцінювати ії. 
• ІДЕАЛЬНЕ - характеристика онтологічного статусу свідо!Іюсті, згідно з яким свідомість 
не відтворює дійсність у вигляді копій, а фіксує ії через виявлення суттєвих, необхідних зв 'язків 
та через доведення параметрів будь-якого сущого до гранично можливого виміру (див. термін 
"Абсолюція"). 
• МИСЛЕННЯ - процес інтелектуального оперування предметним змістом свідомості, тоб
то упорядкований та усвідомлений рух думки через серію фіксованих пунктів до виправданого 
змісто;�,1 цього руху результату; за змістом та суттю це є виведення у поле свідомого спогля
дання фундаментальних характеристик буття. 
• МОВА (І МОВЛЕННЯ) - провідна форма виразу предметного змісту людської свідомості, 
тобто форма передачі того, що не може бути вказане безпосередньо, натуралістично (наприк
лад, ті самі еталонні орієнтири мислення) ;  існує цілий спектр мов: мова видів мистецтва, мова 
науки, мова жестів, - серед яких людське мовлення постає найбільш гнучкою та оператuвною 
формою виразу змісту свідомості. 
• О Н ТОЛ О ГІЧ НИ Й СТ А ТУС СВІДОМОСТІ - здатність людської свідомості мати у своєму 
змісті те, чого без свідомості або поза свідомістю не існує і існувати не може; йдеться, на
салтеред, про ідеацію, предметність, цілеспрямованість, саморефлексію. 
• ПРЕДМЕТНІСТЬ - здатність людської свідомості вибудовувати свій зміст із опорою на 
ідеальні системи визначень (чи відліку) ,  внаслідок цього цей зміст не збігається із наочно спо
стережуваним; завдяки такій здаn-.ності людина може бачити в речах світу не лише чуттєво 
надане, а й приховане, потенційне, належне; в цілому: предметність - це сприйняття людсь
кою свідомістю дійсності у вимірах людської інтелектуальної та матеріальної діяльності. 
• Ц ІЛ ЕСП Р ЯМ О ВА Н /СТЬ - характеристика людської свідомості, пов 'язана із ії здатністю 
подумки вибудовувати образи та процедури майбутніх дій, здатність в подальшому кон
центрувати людські зусилля на їх реалізації. 
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12. 1 .  Проблема онтологічного статусу свідомості 

та її суттєві ознаки 

Однією з найбільших таємниць світу є людська здатність усві
домлювати, розуміти дійсність, тобто людський інтелект. Він вра
жає своєю красою та могутністю, невичерrшістю та універсальністю. 
В цілому якісні особливості людського інтелекту окреслюють тер
мін.ом свідомість, тому питаІПІЯ про сутність свідомості, її виникнен-
ня та можливост1 стошттями хвилювало кращих представниюв 
людства, надихало на пошук та творчі злети. Музика, поезія, усе 
мистецтво, наукові розвідки глибин сущого та інші напрями інте-
лектуальної діяльност1 прагнуть розкрити можливості людської 
свідомосn та неповторно-чарівний внутрішній світ людини. 

Перші уявлення про свідомість виникли у прадавні часи, коли люди дійшли 
висновку, що процеси, які відбуваються в їхніх головах, відмінні від процесів 
природи, що їхнє бачення світу, а відповідно і місце в ньому, відрізняється від 
тваринного. Такі особливі властивості приписували душі як прояву чогось 
надприродного. Упродовж тисячоліть людство шукало відповідь на запитан
ня, у чому полягає сутність свідомості, як вона виникає, від чого залежать іі" 
можливості і т. ін. У наш час свідол.1у діяльність людини вивчають фізіологія, 
медицина, психологія, кібернетика та деякі інші науки. 

Найперші складності розуміння та вивчення свідомості пов 'язані значною 
мірою з тим, що ми не можемо спостерігати явищ свідомості безпосередньо, 
чуттєво, не можемо і:Х вимірювати, досліджувати за допомогою різноманіт
них приладів. Наприклад, відомий американський нейрофізіолог Я.Прибрам 
писав, що ні на якому рівні наукового дослідження мозку людини не фіксується 
те, що ми називаємо думкою, хоча мозок узагалі не можна досліджувати інак
ше, ніж виходячи із тези, що він є орган думки та свідомості. У зв 'язку із зазна
ченим інколи висувають досить радикальне тверджеюm про те, що свідомості 
як особливої· сутності взагалі не існує, що ії можна звести або до функцій та 
процесів організму людини, або до реакцій нервової· системи людського орган
ізму на зовнішні чинники (біхевіоризм у психології; філософські течй" натура
лістичного спрямування) .  

Лише у ХХ ст. була видана низка праць, спрямованих на доведення того, 
що насправді не існує нічого такого, що можна було би назвати явищами мен
тальними або свідомістю. Досить поширеним було (і залишається ще й у наш 
час) тлумачення свідомості як особливої форми відображення дійсності. Якщо 
свідомість розглядають як відображення, то її позбавляють будь-якого онТолог
ічного статусу, тобто при цьому вважається, що вона не вносить у дійсність 
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нічого принципово нового. Свідомість як форму відображення дійсності на
діляють здатністю лише відтворювати та перекомбіновувати наявні форми 
буття. Слід визнати, що для деяких наук (біологія, психологія) теорія відоб
раження виявилась результативною. 

особливий, небіологічний тип поведінки 

с:::> 

використання предметів культури 

за і:Х призначенням 

оперування не наданим наявна 

(предметним) змістом реальності 

продукування того, що 
не існує (творчість) 

!::::)> І мова (мовлення) � 
� ._____ цілеспрямування дій та думок Людини 

Найпершою ознакою свідомості можемо вважати особливий тип людської 
поведінки. Ми можемо назвати його "небіологічним", тому що людина діє не 
лише під тиском життєвих потреб, не лише в напрямі пошуку шляхів їх задово
лення; вона діє не за схемою "стимул - реакція", а інколи (і досить часто) -
усупереч біолоfічній доцільності та самозбереженню (наприклад, у випадках 
самопожертви, самогубства та ін.). Людська діяльність, як це вже окреслюва
лося в попередніх розділах, стає самодіяльністю, вона вводитьлюдину у прин
ципово інакший, у порівнянні із біологічною, тип поведінки. 

Про небіологічний тип людської поведінки свідчать як спрямованість, 
так і змістова наповненість людських дій: їх здійснюють на основі соціокуль
турних процесів із використанням штучних знарядь та засобів життєді
яльності, що їх людина створила сама. Всі ці засоби стають ніби новим, проте 
для людини - найважливішим середовищем її життєдіяльності, вони ніби 
подовжують та підсилюють її природні органи. 

За допомогою розуму людина здатна ніби бачити те, що насправді, у 
наявному вигляді не існує. Наприклад, каменяр бачить у камені майбутній 
виріб, коваль у металі - майбутню річ. Коли ми тримаємо перед собою текст, 
то бачимо світлу поверхню з позначками, але вбачаємо за цим щось принци
пово інше. Муха, що повзає по картині живописця, не схвильована тим, що 
міститься за фарбами та полотном; це доступно лише для людини, обдаро
ваної свідомістю. Функціонування свідомості пов'язане з особливим пред-

ТЕМА 1 2. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 289 



метним змістом реальності, який чуттєво нам не наданий, а вироблений на ос
нові досвіду діяльності в історичному процесі соціально-культурного життя. 

Звідси - цілеспрямований характер свідомої діяльності: здатність свід9-
мості створювати образи майбутніх (потрібних) результатів дій і в подальшо
му спрямовувати свої дії на те, чого в готовому вигляді, тобто - фактично, не 
існує. Причому часто йдеться про те, що не існує не тільки тут і зараз, а й у3а
галі. Значить, законом людської діяльності постає її зумовленість не тим, що 
діє на людину ззовні, а тим, що вироблене її свідомістю. Тому і при оцінці 
людської діяльності важливо враховувати не лише її результат, а й її наміри, 
мету. У цьому, зокрема, проявляється творчий характер людської свідомості. 

П ри розгляді ознак свідомості нам не уникнути запитання: а як же людина 
може засвідчити наявність у її свідомості того, що не існує? Насамперед ре
альними діями, реальним творенням нових речей: коли майстер вчить учня, він 
досить часто не стільки розповідає йому "теорію" власних дій, а просто залу
чає його до діяльності, діями демонструє свій досвід. П роте це можна робити 
лише в разі відносно простих процесів діяльності; в інших же випадках треба 
мати особливі засоби для передачі того предметного змісту свідомості, який 
не можна прямо продемонструвати. Такими засобами стають знаки (або, шир
ше - знакова діяльність), серед яких найважливіша роль належить мові (пере
дусім - мовленню). Мова і є найпершою та найочевиднішою ознакою свідо
мості; саме за ознакою мови ще давні люди відрізняли людину від тварини, 
а "своїх'' лЮдей від "німців". 

• · Отже, потреба в мові пов 'язана з необхідністю зафіксувати той 
зміст, який не можна передати простою демонстрацією речей. Звідси 
стає зрозумілим, що мова стає і основним носієм історичного досвіду 

діяльності (певної особи, певного народу, певної· культури) . 

Великим дивом свідомості постає те, що, хоча вона не фіксуєтІ?СЯ ніяким.11 
приладами та індикаторами, вона здатна фіксувати себе сама. Ця унікальна 
здатність називається самосвідомістю або саморефлексією людської· свідо
мості (чи думк11).1Можна, навіть, сказати так: не потрібно ніяких приладів, -
достатньо лише звернути свою свідому увагу на те, що відбувається всередині 
наших психічних процесів задля того, щоби переконатися у реальному існу
ванні свідомості. Щоправда, для цього треба бути людиною і перебувати у 
людському способі буття; тобто, можна сказати, що для людини (розвиненої, 
сформованої) питання про існування чи не існування свідомості постає як 
питання про її самоідентифікацію, і, звичайно, те, що не перебуває у людсь
кому способі буття, таку самоідентифікацію (тобто внутрішню фіксацію свідо
мості) здійснити не здатне. 

у саморефлексії свідомості проявляє себе момент субстанційності свідо
мості, тобто той момент,коли свідомість задля свого існування не потребує 
ніЯ:ких зовнішніх підкріплень чи засвідчень,коли вона в самій собі знахо
дить свою ж "першу" (чи "останню") очевидність, що, врешті, і дає мож
ливість людині поставати суб'єктом пізнання та діяльності, тобто самій та 
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від себе продукувати свою дійову активність . З цим також пов 'язана і 
з�атність свідомості оцінювати дійсність, судити про неї, але до цієї здат-
носп ми звернемося у наступних питаннях. 

• Отже, свідомість має унікальні властивості, які зумовлюють не
можливість ії прямого вивчення та вимірювання; проте вихідні озна
ки свідомості дозволяють стверджувати ії реальне існування, але в 
особливих якостях та характеристиках. 

12.2. Проблема походження свідомості 

Особливість філософського аналізу свідомості полягає у роз
критті її буттєвих коренів, найважливіших ознак, вла�тивостей 
та функцій. Всі ці проблеми досить часто ставляться в залежність 
від історичного аналізу свідомості, а останній передбачає виз-. . . 
нання того, що свщом1сть колись виникає та зазнає певних змш 
в процесі розвитку суспільства. Тому до філософських проблем 
свідомості належить насамперед проблема її походження; це 
повинно бути зрозумілим у загальному плані хоча б тому, що ми 
досить часто, намагаючись дещо зрозуміти, шукаємо його ко
ренів, тобто звертаємося до питання про його походження. 

Сучасна філософія (і наука) не може дати остаточного і 
безсумнівного розв'язання цієї проблеми, але наявні на сьогодні 
авторитетні концепції походження свідомості допомагають цю 
проблему висвітлити і багато чого зрозуміти в її розв'язанні . До 
таких концепцій можна віднести: теологічну(релігійну), дуалі
стичну, еволюційну, трудову, теорію єдиного інформаційного 
поля та субстанційну. Розглянемо їх основні тези, зазначаю-. . .  . .. 
чи водночас переваги та недошки кожно� концепцн .  

СучасІlі концепції походJ1ее11ня свідомості 

� Релігійна:  свідомість є проявом Дуалістична: в основі всіх світових 
"іскри Божої", вкладеної у людину пр оцесів ле:жать два на чала: матері
Богом при творенні св іту альне та духовне. Свідомість є вияв

Концепція єдиного інфорАtаційного по- ленням духовного начала буття. 

ля: свідомість є одним із проявів дії єди- Концепція еволюції: свідомість є результа
ного світового інформаційного поля том поступового розвитку :живих організJwів 

� Концепція походження людини та або форм відображення дійсності. 
. 

свідомості внаслідок розвитку праці: Концепція активно діяльного самопород
людина і свідомість формуються по ження свідо1wості людини на основі природ-
мірі розвитку суспільної праці но-космічних передулюв( субстанційна) 
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Релігійна ко1щепція стверджує, що свідомість людини є божим даром: 
створюючи людину, Бог "вдихнув у неї дух живий", наділивши, таким чи
ном, людину часткою божественного світла. Власне людська свідомість із 
її найпершими властивостями постає вже наслідком відомого із Святого 
Письма гріхопадіння : саме внаслідок нього людина почала розрізняти доб
ро та зло а, отже, почала сприймати дійсність не цілісно, а частково, фраг
ментарно. Проте наявність в глибинах свідомості частки божественного 
зумовлює людське прагнення до вищого, здатність пізнавати істину і т. ін. І • Безумовним позитивним моментом теологічної концепції постає 

пzе, що вона зводить людську свідомість до трансцендентного, абсо
лютного, вищого, не обмежує ії аспектами існування людини та ії 
виживання. 

Проте вона залишає поза розглядом зв'язок свідомості із людським орга
нізмом, соціальною історією, інформацією. Окрім того, вона, фактично, пояс
нює не походження свідомості, а лише те, чому вона притаманна людині. 

Дуалістична концепція наголошує на моментах радикальної відмінності між 
свідомістю та матеріально-чуттєвою реальністю, що відкрита людині, і робить 
звідси висновок про існування в світі двох родів явищ (або двох субстанцій) 
матеріальних та ідеальних. Вони існують у тісному переплетінні між собою, 
а всі явища дійсності постають лише різними мірами їх єдності. 

• Дуалістична концепція може бути виправдана внаслідок того, що 
між свідомістю та буттям справді пролягають настільки різкі межі, 
що звести іх одне до одного або до якогось спільного кореня майже 
неможливо. І. Кант із цього приводу колись писав: "Існують два основні 
стовбури людського пізнання, що зростають, можливо, з єдиного, за
гального, але нам не відомого кореня . . .  ". 

Концепція єдиного інформаційного поля наголошує на тезі, яка не вик
ликає серйозних заперечень:  усі процеси світу супроводжуються обміном 
інформацією. Тому логічно припустити, міркують її прихильники, що існує 
єдине поле інформації в усіх світових процесів та явищ. Людська свідомість 
-один із проявів інформаційних процесів, можливо, найяскравіший. Як буде 
показано далі, людську свідомість не можна звести до інформації, але, без
перечно, вона має до неї пряме відношення. 

292 

• Зазначена концепція фіксує факт існування такого відношення, до 
того ж вона по-своєму переконливо, із посилттями на новітні дані 
науки, пояснює зв 'язок свідомості із мозком людини. Вона стверджує, 
що людський мозок можна уподібнити до складного приймача: його 
деталі необхідні для прийому радіохвиль, але вони не мають нічого 
спільного із іх змістом. Соціальне середовище та соціальна діяльність 
виконують функції "настроюваю-tя "мозку на необхідні параметри діі; 
тому поза ними свідомість не виникає (сучасні вчені Я.Прибрам та 
Дж.Екклз). 
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Ця концепція безумовно виправдана, але навряд чи здатна пояснити 
складності та нюанси реального функціонування людської свідомості, у тому 
числі, наприклад, єдність свідомості та людських почуттів, переживань, 
прагнень до вищого та кращого . 

Концепцію еволюцй"можна представити в різних варіантах. Наприклад, так 
звана "теорія панспермії" стверджує, що насіння життя ("сперма") розвіяне по 
всьому Всесвіту. За наявності сприятливих умов воно дає результат: розквіт 
форм життя і його свідомих проявів. 

У варіанті дарвінівської теорії стверджується, що внаслідок боротьби за 
існувюrnя та пристосування до умов довкілля відбувається удосконалення видів 
живих організмів, з' являються психіка та людська свідомість. Але сучасна ге.: 
нетика заперечує можливість змін організмів лише через пристосування; ці 
зміни повинні бути зумовлені на генетичному рівні й не інакше. 1 1  • Концепція пристосування не підходипzь до людини, адже людина не 

стільки пристосовується до зовнішніх природних умов, скільки змінює 
і:Х, засоби діяльності, свої шанllя та навички. 

Нарешті, дослідження еволюціонування живих організмів не пояснює 
інформаційних можливостей людського мозку і спрямованості самої еволюції 
до людини, мислення, знання. Хоча, з іншого боку, було б невиправданим за
перечувати зв' язок людського організму із процесами життя у ширшому плані, 
а людської свідомості - із певними особливостями будови людського організ
му, наприклад, існування людини у двох статях, із особливостями вікового 
розвитку людини та ін. 

Трудову концепцію або концепцію походження свідомості внаслідок розвит
ку праці враховують археологія та антропологія, і вона нібито має з їх боку 
численні підтвердження. Але багато чого при цьому все одно залишається 
незрозумілим. Наприклад, найдавніші кам'яні знаряддя праці відстоять від нас 
у часі на 2,5 млн років . Але справді помітні прояви людської свідомості, по
в'язані із спеціальними похованнями людей, наскельними малюнками та ін. ,  
з'являються в інтервалі 1 00--35 тис. років тому. І • Отже, "трудова теорія " не пояснює, чому при наявності "праці із 

знаряддями " історичний процес форл1ування свідомості був фактич
но або взагалі відсутній, або загальмований на дуже тривалий час. 

Справедливі також зауваження, згідно з якими саме виготовлення знарядь 
праці потребувало досить розвиненого інтелекту. З іншого боку, зв'язок мис
лення та пізнання з технологіями людської праці досить очевидний. Отже, зв' я
зок є, але чи є він визначальний з боку праці щодо свідомості? Напевно, він 
складніший, багатофакторний та неоднозначний. По сьогоднішній день вс! 
спроби прилучити розвинених тварин до стабільних дій із елементарними допо
міжними засобами діяльності не дали позитивних результатів; а головне те, що 
у тварин не формується предметне сприйняття дійсності. Це свідчить про те, що 
задля того, щоби діяльність із знаряддями привела до формування розвиненої 
свідомості і культурно-історичного процесу, необхідно мати в наявності досить 
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високо розвинений інтелект, або, хоча б, зародки свідомості. Виходить, що 
свідомість повинна ніби передувати своїй власній появі.  Тому трудова концеп
ція навіть у логічному плані залишається не коректною. 

Нарешті, концепція активно-діяльного самопородження свідомості люди
ни або субстанційна намагається подати свідомість як конкретне, на рівні лю
дини виявлення вихідної засади світу-духу, або ідеї, або світового розуму (інте
лекту). Ця концепція пояснює, наприклад, спрямованість еволюційних процесів 
як рух до найповнішого виявлення якостей субстанції світу; певною мірою вона 
пояснює і динамізм процесів буття (оскільки дух - це є рух, енергія), і деякі ха
рактеристики свідомості ( саморефлексія, трансцендентність) . Проте і вона на
городжує нас серією складних питань; наприклад, субстанційні характеристи
ки за самою своєю якістю повинні бути найпершими, а, значить, 
найпотужнішими, проте, як ми знаємо, свідомість тримається на посrійному внут
рішньому зусиллі; якщо свідомість початково є ідеальною, навіщо для її про
явів потрібна недосконала матеріальна реальність? Яку роль у субстанційному 
процесі відведено людському стражданню та надіям на безсмертя? 

• Отже, перегляд основних концепцій походження свідомості дозво
ляє зробити висновок про те, що жодна з них не може пояснити усіх 
складностей свідомості як явища людського буття, проте кожна з 
них виділяє та акцентує справді дуже важливі риси свідомості, а 
тому ми повинні брати до уваги і:Х всі, розуміючи та оцінюючи і:Х як 
своєрідні елементи (фрагменти) єдино[' мозаі'чно1· картини: хоча вся 
картина і не складається, проте наявні п: фрагменти дають мож
ливість уявити ії собі досить повно та виразно. 

0 загальнокосмічний чинник, що засвідчує принципову спорід
неність процесів свідомості із усім багатством космічних явищ 
та процесів; це проявляється, зокрема, у поміченій ще давніми гре
ками здатності нашоі· свідомості прийняти у свій зміст як своє 
та зрозуміти все, що відбувається у космосі, яким би віддаленим 
воно не було від реальних потреб людини; сьогодні цей чинник 
проявляє себе у вже неодноразово згаданій спроможності людсь
кого мозку ввібрати в себе всю інформацію космосу; а дехто із 
психологів та культурологів вважає факт зачарованості люди
ни спогляданням зоряного неба свідченням потягу до найпершого 
родиююго джерела людського духу; 

0 трансцендентальний чинник, який можна віднести як на рахунок 
зв 'язку людської свідомості із абсолютним, так і на рахунок про
явів у ній ознак субстанційності; цей чинник проЯвляє себе у здат
ності свідомості продукувати абсолютні, еталонні виміри су-
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щого, а також у ії певній самовладності, само рефлексивності, у 
ії прагненні та здатності виходити за всі та всілякі межі, вклю
чати всеможливий зміст у своє наповнення; 

0 інформаційний чинник - людська свідомість здатна "знімати " з 
будь-якого сущого його внутрішні та зовнішні форми, переводя
чи це суще у процес формальних співвідношень та комбінаторик; 
а це значить, що людська свідомість органічно пов 'язана із 
інформаційними процесами і постає, на думку деяких філософів, 
здатністю опановувати та оперувати "чистою інформацією "; 

0 природно-біологічний чинник вказує на те, що людську 
свідомість не можна відірвати від природних процесів хоча б у 
тій іх частині, яка постає як своєрідність земних планетарних 
процесів у єдності органічних хімічних процесів, рослинного та 
тваринного світу; свідомість пов 'язана із психікою, а остання -
із загальними умовами та особливостями розвитку нашої плане
ти; нарешті, надзвичайна пластичність людського організму, 
його чутливість, багатоелементність і т. ін. ,  також постають 
реальними моментами функціонування та проявів свідомості; 

0 психологічний чинник дозволяє осмислювати свідомість як в ас
пекті внутрішнього самоврегулювання людиною своіх життєвих 
дій та процесів, так і в аспекті ії єдності із людською тілесністю, 
нейрофізіологією та життєвою енергетикою; сьогодні відома ціла 
низка феноменів, що засвідчують надзвичайні можливості людсь
кої психіки, проте остання невід 'ємна від процесів свідомості, ос
кільки всі психічні процеси людини зумовлені предметним змістом 
психіки, що його здатна постачати тільки свідомість; 

0 соціально-діяльний (або окремо - соціа.льний та діяльний) чин
ник пов 'язаний із тим, що людська свідомість вписана у історич
ний досвід людства та, значною мірою, - в історичний досвід роз
витку людської діяльності; в елементарному своєму виявленні 
свідомість постає як здатність людини поводитись із речами куль
тури людським чином, вміти іх використовувати та, принаймні, 
- відтворювати; цей чинник дозволяє також помітити такий 
дуже важливий момент: хоча свідомість реально існує як харак
теристика та здатність окремої людини, за суттю вона постає 
явищем соціальним, а, значить, - загальнолюдським; у певному 
сенсі свідомість неподільна, оскільки і ії зміст, і умови ії:реально
го буття створюються спільними людськими зусиллями, а тому 
й між людьми можливі порозуміння; 

0 культурно-історичний чинник засвідчує принциповий зв 'язок свідо
мості із сенсами, іх утворенням та функціонуванням; культуру 
часто виводять із поняття культу, а, отже, із прагнення до вищого, 
священного, вічного, - культура вбирає все це у свій зміст, а тому 
для свідомості вона постає, з одного боку, мірою ії творчих са-
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мовиявлень, а, з іншого боку, вічним джерелом прилучення до сфе
ри найперших та найвищих життєвих сенсів; 

0 антропологічний чинник дозволяє побачити свідомість у специфіч
но людських вимірах та окресленнях, наприклад, в окресленнях ста
тевих ії проявів, в окресленнях людського страждання та прагнен
ня, людського здоров 'я та хвороби, норми та патології у психіці, 
містичних самозаглиблеm, видіm та мареm і т. ін. ; 

0 індивідуально-особистісний чинник формування свідомості фіксує 
її єдність із життям та біографією конкретної людини, із подіями 
такого життя, індивідуальними особливостями та характерис
тиками даної людини, П здібностями, перевагами та вадами і т. ін. 

Лише врахування всіх зазначених чинників може врятувати нас від одно
бічних та спрощених підходів до розуміння, оцінки, трактувань свідомості, 
відкриє шлях до її належного цінування. Свідомість постає ніби своєрідним 
перехрестям, де поєднуються сили та тенденції, що діють через взаємодію кон
кретних часткових форм сущого та еволюцію окремих форм життя, та сили і 
тенденції світового цілого. 

Звідси випливає вихідна суперечність людської свідомості :  вона, звичайно, постає 
свідомістю кожної конкретної людини, але водночас виходить далеко за межі обслугову
вання суто індивідуального людського життя, сягаючи, нап риклад, рівня таких питань, як 
початок світу взагалі,  сенс життя та ін . У реальному людському житті це проявляється у 
тому, що людська свідомість вбирає у себе суспільно-історичні  досягнення, знання, п о
няття, ідеї, а не лише індивідуальний життєвий досвід. Так само, як людина не є суто біо
логічною істотою, так і її свідомість не може бути зведена до її природних передумов -
психіки тварин .  У формуванні свідомості визначальну роль відіграла не стільки біологіч
на еволюція, скільки життєва діяльність людини як суспільної істоти. Тому свідомість не 
можна розглядати як дуже досконалий інстинкт. Можна сказати, що лише тоді, коли до
лається інстинктивна дія, починається свідомість. Бо з появою свідомості з'являється прин
ципово нове мотивування та регулювання діяльності .  А це означає, що свідомість пов'я
зана з принциповою зупинкою довільної течії психічних актів, із появою у психіці нових 
систем оцінок реальності,  від яких вибудовується і нова система орієнтацій  у дійсності .  
Бо,  н априклад, поняття, як форму знання та мислення, можна застосовувати не лише до 
тих речей, що їх ми знаємо та бачили, а й до тих, яких і не бачили і не знаємо, і котрі ще, 
може, і не існують. Це пов'язано з тим, що поняття фіксує не лише суттєві характеристики 
речей, а й спосіб вибудовування ідейного змісту образів цих речей у людському інте
лекті, адже речі існують самі по собі ,  а в людській свідомості треба способом, в ідомим 
свідомості (інакше це не буде знання), вибудувати інтелектуальну конструкцію, я!\а дасть 
змогу певні речі ідентифікувати, розуміти, використовувати, створювати та прогнозува
ти. Все це стає можливим за умови, що ми перебуваємо не у стані чуттєвого сприйняття 
речей, а у стані  руху мислення від я кихось початкови х  пунктів до результату. Тобто 
свідомість як така повинна розпочинатись із певного (для себе) вихідного пункту. Згідно 
із твердженнями багатьох дослідн иків (Р.Декарт, Дж. Локк, І. Кант, Г.Гегель, Т. Бредлі, 
Г. Кассірер, М. Хайдеггер та ін.) таким вихідним, першим (і абсолютним) початковим пун
ктом для здійснення будь-яких інтелектуальних операцій свідомості постає Аtежа буття 
та небуття. Історично це означає, що власне людське усвідомлене буття розпочинаєть
ся з періоду здійснення спеціальних поховань людини . Тут уперше суцільність потоку ре
альності розтинається; з'являється точка відліку для будь-чого. У міфології названий аб
солютний пункт відліку представлено різними уявленнями про виникнення світу. У логіці 
понять ми завжди намагаємося у міркуваннях про будь-яку річ визначити, з чого ця річ 
починається, без чого вона неможлива. 

296 ТЕМА 1 2. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 



• Отже, свідомість як предметна, змістовна свідомість - це оперу
вання поняттями, а останні потребують інтелектуального конструю
вання від певного початкового пункту. Тому і в індивідуальному роз
витку особи відлік ії життєвої історіі; як звичайно, розпочинається 
з того моменту, коли людина усвідомила себе, тобто зафіксувала 
щось як початкове (як звичайно, у формі "Я") ,  а потім стала при
єднувати до того початку подію за подією, але не механічно, а вибі
рково, з певними оцінками та значеннями. 

Свідомість - це самодіяльний, самостворювальний процес 
вписування окремих подій, явищ, вражень, відчуттів у тотальне 
(єдине, всеохоплююче) поле інтелектуального предметного кон
струювання. Так функціонує індивідуальна свідомість, так функ
ціонує історична самосвідомість людства, так функціонує науко
ве шзнання. 

В міркуваннях про свідомість ми повинні вести розмову про мані

' фестування в її функціонуванні водночас і глибинних потенцій бут-
8 тя, Космосу, і неповторних миттєвостей людської індивідуальної 

історії, а не лише про вітальні процеси пристосування або виживання. 
У цьому сенсі окремі люди мислять загальнолюдським спосо

бом, хоча мислять при тому про обставини унікального життя. 
Звідси й виникає логіка - наука про єдині норми, правила та 
ф�рми мислення. На цій основі зді�снюється також і ЛJ?дське 
спшкування як перехрещення процесш ототожнень та розр1знянь. 

Отже, хоча на сьогоднішній день не існує остаточної відповіді 
!!а питання про походження свідомості, це питання не є зайвим. 
Иого продумування та вивчення допомагає осмислити як за
гальні передумови та чинники існування свідомості, так і її суттєві 
внутрішні характеристики. Окрім того, спр?би його вирішення 
стимулюють як людське самошзнання, так 1 розвиток науки. 

12.3. Ідеальний статус буття свідомості. 
Свідомість і мова 

Відтворення у свідомості не наочного образу 
речі, а сукупності ії суттєвих ознак, функцій, 
внутрішніх зв 'язків 

Створення ідеальних предметних конструкцій че
рез доведення параметрів речей або відношень 
між ними до еталонних гранично можливих ви
мірів 
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Той факт, що свідомість не підлягає прямому чуттєвому спо
стереженню, що вона не фіксується за допомогою приладів чи інди
каторів, врешті визначається як її ідеальність . Ідеальність, як ми 
вже знаємо це із історико-філософських досягнень, протиставляєть
ся реальному, речовому: речове (а слово "реальне " походить від 
слова "річ ' ') має просторово-часові характеристики, а ідеальне 
виходить за межі простору й часу. Стає зрозумілим, що загальне 
розуміння сві.домості зна�ною мірою ?алежить від того, як ми 
потрактуємо щеальне, оскшьки саме в щеальному проявляється 
та виражається буттєвий (онтологічний) статус свідомості . 

' 
• 

• Якщо ідеальність постає як відсутність реального, тоді 
свідомість опиняється за межами реального і в кращому випадку 
може визначатися як відображення одних реальних речей в інших. 
Якщо ж ідеальність трактується як особлива реальність, тоді вона 
вимагає певного свого пояснення. Нарешті, можливий варіант, коли 
ідеальне позначається як "єдність буття та небуття", як дещо проміжне 
між речовою реальністю та ії особливим відтворенням в психіці 
людини. 

Отже, свідомість та основний носій її предметного змісту - знан
ня - постають сферою (або процесом) ідеального освоєння світу. 
Тому усілякі конкретно-наукові дослідження свідомості в кращому 
випадку будуть прояснювати нам умови, форми, механізми функ-
ціонування свідомості, а не її сутність . 

Ідеальність свідомості, як правило, розуміють у двох основних 
значеннях: 

• відтворею-1я у свідомості не наочного образу речі, а сукупності її 
суттєвих ознак, функцій, внутрішніх зв 'язків; при тому вважається, що 
характеристики речей фіксуються в нервових процесах за допомогою систем 
сигналів; 

• створення ідеальних предметних конструкцій через доведення пара
л1етрів речей або відношень між ними до еталонних, гранично можливих 

вимірів. 
Розглянемо ці визначення ідеального докладніше. Якщо розглядати ідеальне як пере

кодування характеристик реальних речей у нервові сигнали, тоді вон.о ,  тобто ідеальне,  
може постати лише різновидом універсального вз аємозв'язку, що має місце в усіх 
природних процесах, адже, наприклад, у мінералах у змінених формах зафіксовані 
характеристики тих процесів, за наявності яких ці мінерали формувались . Психіка тварин 
також здатна відтворювати певні речі та явища за допомогою нервових сигналів .  Тому 
розуміння ідеального як особливого перетворення реальності в психіці людини 
характеризує людську свідомість як різновид природних взаємодій і, врешті , - як 
розвинений інстинкт. При такому його розумін ні , як вже зазначалось, незрозумілими та 
непроясненими лишаються важливі риси людського буття, здатність людин и  оцінювати 
дійсність, виходити за межі наявного, перебувати на певній дистанції від безпосередніх із 
нею стосунків .  Під час розгляду ідеального у другому значенні важливо зрозуміти,  що 
могутність , творчі можливості та переваги людської свідомості якраз і п о в'язані з її 
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спроможністю створювати те, чого в реальному, фізичному буrті немає і не може бути. Коли ми 
кажемо "пря.ма лінія ", то під понятгям прямої завжди розуміємо "пря.му як таку ", тобто ідеальну 
пряму (а не якусь лінію, що ніби є прямою, а ніби й ні), яку ми можемо вибудувати у своїй 
свідомості. І, лише маючи в розумі такі ідеальні утворення, ми можемо потім оцінювати дійсність 
у певних якостях, тобто, наприклад, у якостях прямизни. Бо всі інші прямі, які існують реально, 
можуть бути лише певною мірою наближенням до єдино справжньої, тобто ідеальної, прямої. 

• Можливість створювати в полі інтелектуального споглядання 
ідеальні об 'єкти і є тим принципово новим, що може внести і вносить 
свідомість у реальне буття. Поза свідоjчістю ідеального не існує, бо будь
що реальне, тобто матеріальне, обов 'язково складається із якихось 
частинок, елементів, які самі, а також і зв 'язки між ними, будуть 
відмінними одне від іншого, а тому ніколи не будуть ідеальним. Ідеальне 
і є тим, чим свідомість принципово відрізняється від реального, чим вона 
виходить за межі реального, оскільки виходить за ме:жі простору й часу, 
як остаточне, завершене. Тому саме в своїй ідеальності свідомість 
набуває дійсного буттєвого статусу, тобто вона постає чимсь 
своєрідним, таким, що не може бути зведеним до іншого. Оскільки 
"ідеальнішого від ідеального " не існує, то ідеальні виміри буття 
постають остаточними, незмінними. А отже, будь-що реальне може 
отримати свій точний вимір у віднесенні до ідеального, .як до надійного 
та незмінного еталона. Ідеальне в цьому значенні і є вихідним пунктом 
для конструктивної творчої діяльності свідомості,· воно й постає тим 
самим розривом, припиненням стихійних процесів буття, поза яким 
свідомість неможлива. 

Звідси стає зрозумілим і те, чому людська свідомість здатна 
фіксувати дійсність у суттєвих та необхідних характеристиках, 
адже під необхідним ми розуміємо те, що завжди відбувається без . . 
змш, однозначно та типово, а такими рисами волод1ють лише таю 
наші інтелектуальні конструкції, які ми вибудовуємо в розумі на 
основі надійних, однозначних еталонів та орієнтирів .  

' 
• 

Отже, ідеальне в такому значенні - це єдність необхідних і 
суттєвих ознак певного класу речей на противагу несуттєвим чи 
змінним характеристикам реальних його представників.  

Н априклад, п оняття "дерево " вказує н а  сукупність таких еталонних оз нак ,  які 
дозволяють нам ідентифік увати дане  явище у й ого н айм ожливіших м одифікаціях,  
наприклад, обов'язкову наявність у всіх дерев коріння, стовбура, гілок і т .д. н а  відміну 
від таких змінних властивостей, як вічнозелене, декоративне, високе тощо.Такий зміст 
ідеального дає можливість подумки оперувати класо,w речей, відокремлю ючи й ого від 
ін ши х  існуючи х  подіб них класі в .  Наприклад, поняття "дерево " не лише вказує н а  
суттєві ознаки певного класу речей, а й відокремлює його від інших подібних  класів 
чи видів,  як ,  скажімо , трава , лишайник і т . ін . 

Вибудовувати світ у формі необхідного здатна лише свідомість 
людини, яка діє на основі "конструктивного принципу", тобто 
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не задовольняється наявним, не ототожнюється із сприйняттям, 
а орієнтована на інтелектуальне творення, діяльну оцінку 
дійсності. Від часів Арістотеля існує традиція пояснення 
свідомості імисленняяк оперування загальним. Насправді загальне 
існує як подібність, зв'язок, що відтворюється у безконечному 
ланцюгу перетворень (виникнення та зникнення) одиничних . . . 
предмепв: певю предмети переходять один в одного 1 таким 
чином засвідчують, що в них є дещо спільне. Проте загальне 
здатний фіксувати вже інтелект тварин, а ось конструювати 
дійсність в її ідеальних предметних визначеннях здатний лише 
інтелект людини. 

Звернемо увагу й на те� що оперування заверше�ими �та
лонними у:вореннями вщразу ж ввод�ть усю . д�яль!"11сть 
людського штелекту в стан спрямованосп до сенсш, оскшьки 
сенс, як вже зазначалося, передбачає поєднання часткового із 
фундаментальним, тотальним, в даному випадку - із ідеальним. 
Звідси можна зробити висновок, що свідомість подає дійсність 
як фрагмент цілісного тотального буття, а останнє ніколи не 
можна виразити фізично, у вигляді якогось окремого сущого. 
Тому й будь-яку інтелектуальну конструкцію людської свідомості 
не можна ототожнити із тим, що надане у сприйнятті, оскільки 
така конструкція вибудовується у статусі поєднання того, що є 
необхідним та наділеним сенсом. 

• Отже, ідеальність свідшюсті (мисли.мих чи уявних пред,11,1,етів) 
виявляється в пюму, що ос1юв1іе, вирішальне у внутрішньому світі 
людшш не має просторово-часових визначень, не може бути безпо
середньо зафіксованим органа.ми чуття іниюїлюдини. Навпаки, воно 
постає позачасовим і позапросторовим, як таке, що сягає абсолютних 
( максшшльних) вимірів сущого. Якраз тшну прийнято говоршпи, що 
думка людини 1-юйиtвидша, найбагатша і т. і11. 

Зауважимо, що внутрішній духовний світ людини не від
окремлений від світу речей .  Він постійно прагне знайти своє 
відповідне втілення, матеріалізуватися . На відміну від тварин, 
людина не пристосовується фізично до зміни середовища, а 
прагне своєю активністю змінити наявне. 

Світ ідеальних думок фіксує внутрішні можливості 
природних речей змінюватись у потрі бному для людини 
напрямі . Формою існування думки, що поєднує можливості 
речей і бажані для людини зміни, є мета. Наявність уявного 
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образу кінцевого результату діяльності (мети) , що формується 
ідеально до початку дії і визначає її, виступає однією із 
суттєвих характеристик людського способу життєдіяльності . 
Діяльність людини тому визначають як цілеспрямовану, 
цілестверджувальну або цілепокладальну.  А процес 
цілеспрямованого продукування нових речей є процесом 
опредметнення ідеальної думки у природному матеріалі, коли 
людина змінює форму, структуру природної речі та надає їй 
нових меж буття та нового способу функціонування. І • Отже, завдячуючи праці. зміст свідомості людини з ідеальної 

форми існування переходить у матеріальну, у внупzрішюо здатність 
чуттєво-предметної речі нести в собі людське значення, бути 
предметом культури. 

Для предметів культури важливим є їх функціональне при
значення, тобто відповідь на запитання "задля чого" . Через 
це людина, вступаючи у соціальне життя, повинна засвоїти 
призначення речей культури,  навчитися способам їх 
виготовлення, вивільнення із їх речової оболонки закладених 
в них цілей та сенсів .  

• Розуміння ідеальт-юго значення предметів культури називається 
розпредметненням. Іншим.и словами, розпредметнення - це перенесення 
внутрішніх, ідеальних, суттєвих, смислових характеристик речей із 
предметно-об 'єктивної форми існуватmя в ідеальну чи суб 'єктивну, 
тобто інтелектуально-конструктивну на засадах еталонних вимірів 
сущого. Розпредметнення як здатність діяти відповідт-ю до опред
метне1-1их у речах ідеальиих можливостей - це обов 'язкова умова 
соціальтю-культурного існувашtя людини. У цьому кою11ексті життє
діяльність людиllи розуміють як безконечний ряд свідомого 
опредметнення та розпредметнення. 

Опредметнення свідомості в речах матеріальної культури має 
неадекватний їй (свідомості) чуттєво-предметний характер. Як 
зазначалося, реальні про.цеси ніколи не набувають ідеальних 
значень, а тому в процес� опредметнення виникає нездоланна 
суперечність між намірами людини та результатами їх реалізації; 
усвідомлення цієї суперечності постає одним із мотивів 
прагнення людини до досконалого . Найбільш адекватною 
формою опредметнення є мова. Тут доречно сказати, що мова є 
не лише однією з можливих форм опредметнення свідомості, а й 
способом організації та виразу думки . Іншими словами, 
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свідомість і мова нерозривно пов'язані між собою. Справді, 
думка людини завжди (навіть коли йдеться про невисловлені 
міркування) прагне вилитись у відповідний мовний еквівалент 
(хоча це ніколи не можна зробити остаточно) . 

· М ова є прямим та найгнучкішим способом прояву 
свідомості .  Вона виконує багато функцій, а саме: 

� позначає, називає предмет, явище чи дію, виділені людиною із тоталь-
ності сущого; 

� є засобом мислення, засоболt виразу предметного змісту знання,· 
� об 'єктивує ідеальну за своїм способом існування свідомість; 
� є засобом спілкувття людей, обміну досвідом, переживаю-Lями, почут

r1.ЯМи,· 
� зберігає та передає інформацію для прийдешніх поколінь, тим самим 

сприяючи соціально-історичному розвитку; 
� є засобом управлію-tя як поведінкою людини, так і колективними діями. 

У той же час ми не повинні впасти в ототожнення думки, 
свідомості та мови; ясно, що мова не лише передає предметний 
зміст свідомості, а й в.пливає на свідомість та її зміст, так с�мо, 
як, наприклад, матер�ал впливає на нам1ри скульптора, яюсть 
фарб - на наміри живописця та ін .  

Мова, як реальне фізичне явище, будується та ФУ.�кціонує 
залежно від .загальних законів матеріального буття . Ії реальні 
можливосп змушують людське мислення працювати у 
п�вному режим�, про1:е,  напевне, кожна людина хоч колись 
вщчувала неадекватюсть мови та думки, мови та того, що 
хочеться нею передати . 

· 

Людське мислення сягає абсолютного, трансцендентного; 
останні також постають в людській свідомості в конкретних 
виявленнях та окресленнях, проте вони не можуть бути зве
деними до будь-чого часткового, фізично наявного. У сучасній 
науці існує гіпотеза Е. Сепіра та Б. Уорфа відносно мови; вона 
стверджує, що структура мови впливає на структуру нашого 
світосприйняття. Але вона тому є гіпотезою, що має стільки ж 
підтверджень, скільки і спростувань . А наш аналіз дозволяє 
зрозуміти, чому це саме так: тому, що предметний зміст свідомості 
та людської думки ніколи не може повністю вміститися у будь
які матеріально-фізичні форми. 

Визнання ідеальної сутності свідомості  вимагає 
відмежування від різних спроб її спрощення або зведення до 
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матеріальних процесів .  До таких можна віднести ототожнення 
свідомості з фізіологічними процесами, що відбуваються у мозку. 

З погляду деяких мислителів минулого століття (Л. Бюхнер, 
Я. М олешотт, К. Фогт), а також і сучасних представників ''ради
кальної епістемології'' (У. Матурана, Е. Глазерсфельд) ,  думка 
людини постає або продуктом нервово-фізіологічної діяльності 
мозку (останній продукує свідомість,  як печінка жовч) , або . . . . 
реашзац�єю вихщного прагнення людського оргаюзму до 
життєвої стабільності . Певна річ, що при цьому думка втрачає 
такі свої властивості, як необхідність , всезагальність, 
абстрактність та ідеальність. 

До цієї концепції можна віднести і спроби звести думки людини до особли
востей електромагнітних коливань, що випромінює мозок (30-ті роки ХХ ст.). 
Але заміри електромагнітних коливань, що супроводжують активну роботу 
думки, зовсім не свідчать про те, що мислення є різновидом електромагнітного 
поля, адже зміст думки фізичні прилади не розшифровують. 

Ще одне спрощене розуміння свідомості виникло внаслідок успіхів кібер
нетики та комп'ютерної технології. Воно пов'язане із приписуванням машинам 
властивостей людини відчувати та мислити. Справді, сьогоднішні комп'ютери 
- це машини, що якісно збільшують можливості людського мислення, володі
ють властивістю саморегулювання, а також збереження і трансформації інфор
мації. Проте аналогія між операціями, що їх здійснюють машини, і тими, що 
відбуваються у мозку людини, не дає підстав для визнання здатності мислення 
за машинами. Людська свідомість, як свідчить попередній виклад, зумовлена 
глибинними потенціями буття; вона здатна продукувати предметні визначення 
та еталонні межі процесів та явищ реальності, які, як зазначалося, фізично не
спостережувані.  Їх створює людська свідомість та закладає в інформаційні 
програми. Самі ж ці програми в їх предметних значеннях відкриті лише людсь
кому інтелекту. До того ж у функціонуванні людської свідомості проявляються 
не лише раціонально-логічні складники та чинники, а й інтуїція, несвідоме, 
чуття, емоції, вольові поривання та ін. 

• Свідомість не можна звести до інформації; тоді як комп 'ютери та 
електронні машини працюють лише на основі опрацюваю-tя інформації: 
Крім того, у межах інформаційних процесів, як свідчить про це так звана 
«теорема Гьоделя», немо:жлива повна й остаточна формалізація будь
якої" сукупності знання. Оскільки електронні машини працюють лише з 
формалізованою інформацією, остільки і:Х, за наявності незаперечних 
переваг у сфері операціональних мо:жливостей, очевидно, не можна 
ототожнювати з діями свідомості. 
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12.4. Структура та функції свідомості 

Свідомість як внутрішній світ людини має складну струк
туру, котру традиційно досліджували філософія та психологія. 
У ХХ ст. структуру свідомості вивчали такі філософські шко
ли, як феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, структу
ралізм, герменевтика, когнітивна психологія та ін .  Враховую-. . 
чи результати останшх досягнень ,  сшд зауважити, що 
складність фіксації структурних одиниць свідомості полягає 
у необхідності розмежувати її функціональні та результативні 
властивості, які в дійсному процесі свідомого життя людини 
перебувають у нерозривній єдності . Наприклад, пам' ять - це 
і здатність актуалізувати минуле (функція свідомості) , і, вод
ночас, наявність у свідомості певних образів ,  понять та пере
живань (структурні одиниці чи форми свідомості) . І • Отже, А1.ожна стверджувати, що структура свідомості є не чим 

іншим, як єдністю ії властивостей та похідних від них (чи резуль-
тативних) форм прояву. · 

Враховуючи це, структуру свідомості можна унаочнити в 
таких її складових :  за рівнями свідомість функціонує в єдністі . . . . . 
самосвІДомосп, свІДомого та шдсвІДомого, за складовими 
власне свідомість складається із мислення, емоцій і почуттів 
та ВОЛІ . 

Розглядаючи структуру свідомості, ми повинні розуміти пев
ну умовність та відносність будь-яких її внутрішніх поділів:  якщо 
свідомість передбачає ідеацію, то вона початково ( і  принципо
во) постає у характеристиках цілісного явища. Звідси випливає, 
що в людській свідомості не існує чіткої та однозначної меж1 м1ж 
мисленням та волею. Тому ми здатні радіти інтелектуальним . . 
винаходам, прозршням вщкривати нош горизонти для мислен-
ня; волю, наприклад, можна вважати свідомістю в її дійовому 
спрямуванні, а сама волянеможлива без свідомого людського са
моконтролю. Через це в сучасній філософії інколи вживаються . . . . . . 
дещо несподшаю характеристики свІДомосп:свІДом1сть це є 
можливість більшої свідомості . 

Така структура свідомості засвідчує, що свідомість не тотож
на психіці . Поняття "психіка людини" ширше порівняно з понят
тям свідомості . Психіка людини вбирає у себе як свідоме, так і не-
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• усвідомлення "Я" 
• самоусвідомлення "Я" 
• Емоу_ії та почу_ття 

• інтелектуальні 

• моральні 

• естетичні 

• ет ичні 

• афект и 

• 
Знання • 

правова 

• емпіричні • 
політична 

• теорет ичні • 
• Воля 

моральна 

• релігійна 

• ціл_епокладання 
філософська • 

• 
вибір засобів д іяльності • 

• Мислення 

наукова 

• ест ети чна 

• образне 

економічна • 
• операціональне 

істори чна • 
• раціональне • соціальна та • Пам 'ят ь  

• моторна 

• сенсорна 

• довготривала 

• короткочасна 

• словесно -логічна 

• емоційна 

• образна 

свідоме та підсвідоме. Тобто значна частина людських реакцій, 
д�й і. т .п .  відбувається на ін�тинктивному, аб� автоматичному 
ршю, не стає предметом усвщомлення, не освплена променями 
розуму. Свідоме і несвідоме перебувають у постійній взаємодії. 
Цсихічні процеси стають предметом свідомого становлення 
людини, що їх вона контролює і спрямовує. У свою чергу, знач-
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на кількість усвідомлених дій людини внаслідок багаторазово
го повторення набуває значення автоматизму, звички, що не 
потребує втручання свідомості .  Такі дії забезпечує несвідоме чи 
підсвідоме функціонування психіки. 

Вищим рівнем свідомості є самосвідомість. Самосвідомість -
це здатність людини робити об'єктом розгляду свою власну 
свідомість. На рівні самосвідомості людина (на основі ідеальних 
еталонів) здійснює самооцінку та самоконтроль, проводить 
аналіз своїх знань, думок, ідеалів, мотивів, вчинків та ін. Само
свідомість є обов'язковим елементом свідомості; без неї людина 
не змогла б зрозуміти себе, визначити своє місце у світі та вдос
коналюватись . Іншими словами, самосвідомість - це діяльність 
душі людини, її спрямованість на свою внутрішню сутність, діа
лог "Я" з самим собою. В основі самосвідомості лежить рефлек
сія - специфічний спосіб мислення, що його можна назвати 
"подвійним баченням", тобто це розуміння самого розуміння, 
мислення самого мислення, сприйняття своїх внутрішніх станів, 
знань, уявлень, цінностей і, відповідно, умова конструктивної . . . . 
ДІЯЛЬНОСТІ СВІДОМОСТІ . 

Виходячи з цієї схеми та вдаючись до значного спрощення, 
весь цілісний світ людського духу можна уявити у вигляді 
трьох великих сфер: мислення, емоцій та почуттів, волі. Ядро Свідо.мість 
свідомості становить мисленІlя - оперувант-tя предметним 
змістом, який свідомість має у вигляді знання. Предметний 
зміст свідомості означає, що ми завжди бачu .. іWО в речах знач
но більше, ніж те, що дають нам відчуття. Наприклад, скуль
птор бачить у дереві майбут.ню скульптуру, різьбяр - май
бутній виріб, хоча чуттєво Їм надано лише дерево. 

Усі складники людської свідомості предметно насичені. 
У зв 'язку з цим, коли ми дивимося на картину, то відчуває
мо емоцй· не з приводу барв або кольорових плям, а з приводу тих сюже111ів 
із життя, що z:X можемо угледіти в зображеному. Формою представлення 
предметt.ого змісту дійності в свідомості людини є знання, бо саме в знанні 
дійсність постає перед людиною як сукупність буттєвих одиниць. Внаслі
док сказаного стає зрозуміло, що взаємодію свідомості людини з дійсністю 
мо;;1сна виразити так: свідомість - знання - дійсність. 

Без знання свідомості не існує, бо саме у шанні виявляється ідеальний 
статус ії буття. У певному сенсі свідомість і знання є те ж саме, проте 
поняття свідомості дещо ширше, бо воно включає в себе не лише рефлексію 
на дійсність (знання, "відання ") ,  а й рефлексію на результати першоz"реф
лексй: тобто певні дії із знанням., певне і:Х використання. Специфіка мис
лення полягає в оперуванні предметним змістом свідомості, тобто мис-
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лення - це знання в діі; провідною форлшю мислення постають загальні по
няття. Найпросп�іщі поняття (наприклад "будинок ") фіксують необхідні 
та суттєві властивості певтюго класу речей. 

Сфера емоцій людини - це процес пере:жившmя життєвої значущості 
явищ і ситуацій, внутрішній стан, що виявляє ставлешtя особи до зовнішніх 
подій. Так, позитивні емоцй· (радість, задоволення), як результат корисних чи 
приємних впливів, спрямовані на іх досягнет-тя чи збережешщ а негативні (не
нависть, J1cax) - стимулюють активність на втечу від відповідних впливів 
або послаблення іх діі: Вищим рівнем емоцій є духовні почуття (наприклад, по
чуття любові) , які формуються внаслідок усвідомлення зв 'язків особи з най
суттєвішими соціальними та екзистенціальними цітюстями. Почуття ха
рактеризуються предметним змістом, постійністю, значною незалежністю 
від наявної ситуацй". Емоційна сфера здійснює значний вплив на всі прояви 
свідомості людини, виконує функцію засади діяльтюсті. 

Ще однією ваJІсливою складовою частиною духовтюго світу людини є воля. 
Вона виявляється у здатт-юсті людини мобілізувати і сконцентрувати всі 
духовні та фізичні сили на виконанні мети, яка не має безпосереднього біоло
гічного значет-тя (бо в останньому випадку можуть спрацьовувати інстит-tк
ти) . Ознакою вольовuтості виступає уміння приглуишти в собі безпосередні 
життєві імпульси, хоча вольові акти мо;;1суть стимулюватись не лииtе розу
мом, знат-mяJи, а й емоціями, ціннісними устат-ювкамu. У будь-якому разі людська 
воля пов 'язана з людською предметністю, зміст яко і· доступтшй лише свідо
мості. 

інформативна: забезпечення людини інформацією про 

стан та процеси дійсності 

пізнавальна: отримання знань у вигляді предметних 

характеристик дійсності 

творча: перетворею-lЯ знань та інформаціГ за 

допомогою лшслення, інтуіціі; уяви, фантазіГ 

оціночна: визначення на основі ідеальних еталонів, 

норм, правил, ступеня значу�цості тих чи інших явищ 

цілепокладання: формування образу-результату діяльності 

сенсотворча: формування життєвих сенсів через 

зіставлення реальності з ідеалами, цілями, еталонами 

організаці йно-вольова: зосередження духовних та 

фізичних сил у 1-tапрямі досягнення мети 

кощ:�;юльно-регулятивна: свідоме спостереження за 

діями людини та іх коригуван1-tя 

самовиховна: свідоме прагнен1-lя орга1-lізувати життя 

11:юдини згідно з вищими духов1-lими цін1-lостями 
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Дійові можливості свідомості виявляються в її функціях, єдність яких 
урешті-решт і забезпечує людині особливий спосіб буття. У скороченому, про
те сфокусованому варіанті виділяють три основні функції свідомості: пізнаваль
ну, самосвідомості та творчу. І дійсно, в них знаходять своє виявлення всі ос
новні можливості свідомості . Докладніше вони розкриваються так :  
інформативна,пізнавальна, творча, оціночна, цілепокладання, прогнозуван
ня, організаційно-вольова,контрольно-регулятивна, соціально-адаптивна . 
Їх зміст фактично вже висвітлений у попередньому розгляді проблем свідо
мості і проблем людського буття. До вищих функцій свідомості відносять 
функції сенсотворча, вироблення ідеалів та переконань, самовиховна; їх 
зміст ми також вже розглядали. 

Висновки 

!6 Людська свідомість - це унікальне явище дійсності. Бу
дучи внутрішнім фактором людської життєдіяльності, за 
своїм змістом та можливостями вона виходить далеко за 
ме;)Ісі життєвих потреб. Завдяки свідомості людина вибу
довує у своєму знанні цілий універсум, що має внутрішюо 
систему зв 'язків та підпорядкувань. Свідомість пов 'язана 
з продукуванням всеохоплюючих, еталонних, універсальних 
систем відліку та предметних орієнтацій, завдяки яким 
людина створює поняття, приl-lципи, ідеі: тобто такі фор
ми знal-ll-LЯ та мислеl-ll-LЯ, що мають усезагальl-lий та необхід-
1-lий характер. 

За статусом буття свідомість є ідеаль/-lою ( 1-la противагу 
фізичl-lому, чуттєво-матеріальl-lому ) . Це 031-lачає, що вol-la 
формує завер�иеl-lі, кіl-lцеві та еталонні предметні характе
ристики реальності, 1-lабуваючи здатl-lості вимірювати та 
оціl-lювати будь-що. З іl-lшого боку, це озl-lачає, що свідомість 
1-le має просторово-часових вимірів. 

Могутність та унікальність свідомості яскраво виявлена 
в ії складній будові та в розмаііпості ії життєвих функцій. 

Резюме 
Ф Проблема свідомості, іТ онтологічного статусу, іїможливостей постає 

для філософії найважливішою, оскільки поза свідо.містю ми вже не маємо 
справи ні з людиною, ні з пізнаю1ям, проте свідомість не підлягає звичай
ному науковому дослідженюо: вона чуттєво не спостерігається; звідси 
виникає питаю1я про ії суттєві ознаки, до яких можна зарахувати особ
ливий тип людської поведінки, предметний хараюпер сприйняття дій
сності, вмію-1я використовувати речі культури за іх призначенням, мову. 
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® Унікальні характеристики людськоі· свідомості породжують цілу низ
ку концепцій, що по-різнол1у тлумачать ії походження і що мають як сво і· 
переваги, так і недоліки; тому лише разом, у взаємодоповненні вони дають 
нам мо:жЛивість краще зрозуміти сутність та особливості свідомості, 
а також ті чинники, які ви:тачають іУ існування. 

® Властивості свідомості яскраво розкриваються в ії  ідеальності, яка по
стає, з одного боку, як здатність свідомості конструювати дійсність у ії 
необхідних якостях та зв 'язках, а, з іншого боку, як здатність її ідеалізу
вати дійсність, вибудовувати систему ії еталонних вимірів та абсолют
них орієнтирів; ідеальність свідомості дає можливість зрозуміти ії он
тологічний статус, оскільки поза свідомістю нічого ідеального не існує. 

® Складна структура людськоі" свідомості розкривається через систему ії 
функцій, серед яких тшйперше значення мають пізнавальна, творча та 
самоусвідомлення. 

(1J Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Проблема реальності свідомості та ії суттєві ознаки. 
2. Аналіз та оцінка основних концепцій походження свідомості. 
З. Ідеальне в змісті свідомості. Онтологічний статус свідомості. Свідомість 

і мова. 
4. Структура і функцй" свідомості. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 

1. Проблеми і складнощі наукового вивчення свідомості. 
2. Суттєві 031-lаки людськоі" свідомості та ії принципова відмінність від інте-

лекту тварин. 
З. Свідомість і самосвідомість. 
4. Порівняльний аналіз основних когщепцій походження свідо;иості. 
5. Людська свідомість, діяльність і творчість. 
6. Проблема ідеального у філософіі". Ідеальніст.ь свідомості. 
7. Свідомість і мова. 

8. Функціі" свідомості та проблеми людського самовиховання. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Поясніть, у чому полягає проблема визначення онтологічного 
статусу свідомості .  

Завдання 2.  Перерахуйте та коротко охарактеризуйте суттєві ознаки свідо
мості .  
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Завдання З. Поясніть, як пов'язані між собою предметність свідомості, іде
альне та процеси опредметнення 1 розпредметнення. 

Завда1111я 4. Коротко охарактеризуйте основні концепції походження свідо-
мості, поясніть переваги та недоліки кожної із них. 

Завдаю-1я 5. Розкрийте основні аспекти виявлення ідеальності свідомості . 
Завдан11я 6. Окресліть основні складові структури свідомості. 
Завдання 7. Поясніть ті функції свідомості, які Ви вважаєте найважливішими. 

ІШ Додаткова література з теми 

3 1 0  

l .  Верезаоwська СЖ. Історична пам'ять я к  основа формування національної самосвідомості 
українського народу//Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук (Збірник 
наукових праць молодих вчених).  - Полтава, 1 997.  С. 297-300. 

2 .  Герасимчук А . А . Проблеми управління в історичній свідомості українського 
суспільства // П олітич на культура демократичного суспільства. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м .Київ 26-27 лютого 1 998 року) .  -
К . , 1 99 8 .  С. 1 76- 1 78 .  

3 .  Дудар В. П. ,  Дудар В. В .  Феномени історичної пам'яті у формуванні національної свідо
мості//Національна ідея в духовній культурі України ХІХ-ХХ ст. Матеріали Всеук
раїнської наукової конференції. - Полтава, 1 993 .  С. 26-28.  

4. Кульчицький О.  Основи філософії і філософічних наук. - Мюнхен-Львів, 1 995 .  Розд. 4. 
5 .  Лой А . М. Проблема свідомості :  історичність досвіду//Філос. і соціал. думка. 1 992. №7. 
б. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини . - К. , 1 995 . Розд. 5. 
7 .  Паскаль.  Думки про релігію . Львів, 1 993 .  
8 .  Проблема созна11ия в совре;иенной западной философии. - М "  1 989 .  
9 .  Тайньz сознания u бессознательного. - Мн" 1 998 .  
1 0 .  Суркова Л. В. От теории познания к философии познания? Весник Московского 

университета. Серия 7 .  Философия. 200 1 ,  №2. 
1 1 .  Філософський словни;;. - К" 1 986 .  
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ТЕМА 13 

JПОДИНА ТА іЇ БУТГЯ ЯК ПРЕДМЕТ 

ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ 

Людина сама обирає свій спосіб буття на 
тлі абсолютної" випадковості, але вона три
має в своіх руках усі зв 'язки зі світом. 

Жан-Поль Сартр 

Якщо тварина одвічно і всебічно залежить 
від природних потягів та прив 'язана до конк
ретного середовища, умов свого життя, 
то людина є вільною, незалежною істотою, 
поведінка якої строго і однозначно не зумов
люється природною доцільністю, що дає ій 
мо::нсливість ставитись до предмета своєї" 
творчості з певною поміркованістю. 

Макс Шелер 
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Людина для самої' себе постає як найперший предмет зацікавле
ності та осмислення. Все, що людина знає, з чим пов 'язана практич
но, життєво або уявно, - усе це, врешті-решт, замикається на неї 
саму як на реальний суб 'єкт та центр свого універсуму. Водночас 
саме буття людини, з одного боку, незбагнеюю різноманітне у своіх 
проявах, з іншого - проблематичне в тому сенсі, що воно непередба
чуване і не гарантоване як у своіu якості, так і в кінцевій виправда
ності. Тому філософія розглядає людину в окресленнях свободи, са
моздійснення, пошуку та утвердження життєвих сенсів. 

t411їЩ:!1]@Г Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 

3 12 

� у якому сенсі буття людини проблематичне; 
� ієрархічну будову сутнісних проявів людини; 
� зміст понять "буття людини", "життя людини" та 

"існування людини"; 
� зміст основних концепцій походження людини; 
� сенс виявлення сшввщношення в людини природно-

го, сощального,  персонального та трпнсцентден
тального; 
що постає в якості найперших якостей людського 
буття; 

� основні виявлення свободи людини; 
� основні аспекти, в яких розкриваютьсяспіввідношен

ня смерті та людського безсмертя. 

sикористовувати ієрархічну будову основ них 
складових людського способу буття для самооцінки . . 
та оцшки реальних процесш життя; 

. . 
пояснювати позитивю та негативю сторони незавер-
шеності людського буття; 
проводити зв 'язок між концепціями походження · - ·  . 
людини та 11 сучасними оцшками; 
застосовувати характеристики персонального та транс
це�щального ДJІЯ пояснень реальних проявrn людини; 
самостійно використовувати окреслення основних 
проявів свободи для пояснення складних ситуацій 
ЛЮДСЬКОl ДІЯЛЬНОСТІ . 
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+ які перспективи відкриває людині усвідомлення нею 
проблематичності людського буття; . . . . 

+ чому саме еволюцююзм та креацююзм постають 
найпершими версіями походження людини; 

+ як поєднуються між собою сутнісні сили людини та 
основні складові людського способу буття; 

+ яке значення для людини мають її персональні 
характеристики; 

+ основні смислові навантаження понять смерті та без
смертя для людини в її свідомому самоутвердженні . 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

. 1 3 . 1 .  Проблематичність людського буття. Життя, буття та 
�снування як характеристики людини. 

_13.2. Пробле�1:а �оходження людини: сперечання еволюці
оюзму та креацююзму. 

1 3 . 3  Діяльність та екзистенціали людського буття . Сутнісні 
сили людини та багатство її проявів .  

1 3 .4. СпіввідношеІПІЯ природного, соціального, персонального та 
трансцендентального в людині.Вихідні цінності людського буrгя 

1 3 .  5 .  Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-. . 
свпоглядному окресленю. 

• ВІДКРИТІС ТЬ - фундаментальна характеристика людини, її здатність внаслідок біо
логічної неспеціалізованості з,wінюватись , поставати незаверше11010, відкр итою різним 
вимірам культурно-історичного процесу та напрямам людської діяльності; відкритіст ь  
також слід розуміти і в плані сенсу людського життя: поки людина живе і діє. сен с  її 
:життя постає невизначеним до кінця, бо вона може його суттєво трансформувати. 
• В ЧИНОК - особлива дія людини. яка стягує на себе основні події її життя та постає 
формою вирішення суперечностей, що зумовлені напруженим співвідношенням найпер
ших життєвих алальтернатив людини: життя і смерті, свободи та обов ',lЗку, бажання 
та розрахунку, почуття та розу.му, тощо. 
• ДІЯЛЬНІС ТЬ - термін, що у філософії позначає осо бливу, притаманну лише людині 
форму прояву її життєвої активності; діяльність передбачає творчість, с,wислову та 
цілеспрямовану організацію дій, а також, врешті доведення її до самодіяльності, тоб
то до такої діяльності, метою якої постає її власне вдосконалення. 
• ЕВ ОЛЮЦІЯ, ЕВОЛЮЦІОНІЗМ - під еволюцією розуміють поступове виникнення пев-
1шх якостей а бо явищ під дією часткових чинників та умов; еволюціонізм передбачає  
теоретичну позицію, що аргументує можливість виникнення складних явищ дійсності 
(:життя, свідомості, людини ) із попередніх, простіших шляхом поступового їх уклад
ненння а бо ж виявлення їх прихованих властивостей. 
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• ЕКЗИСТЕНЦІАЛ - характеристика людини (атрибут людського існування),  поза якою не: 
має людини, як людини, та поза якою у світі не було би того, що в нього привносить людина. 

•ІНДИВІДУА ЦІЯ - унікальна людська властивість належати до людського роду, але втілю
вати його в собі в неповторному вигляді, тобто здатність людини бути персоною, особи

стістю, мати своєрідний універсум свого життєвого самоздійснення. 

• КРЕАЦІОНІЗМ - позиція, згідно якої причиною появи вищих якостей діяльності, світових 
порядку, гармонії, краси може бути тільки дія творіння, що її продукує вищий розум, дух 
або Бог; з позиції креціонізму складні, вищі якості не можуть виникати із простих шляхом 
стихійних процесів. 
• СВОБОДА - в абстрактному плані - відсутність будь-яких меж або перешкод для 
дій та проявів людини, проте в ідсутніст ь  меж перетворює свободу у п овну невизна
ченість, тому поняття свободи конкретизуєт ься через наступні поняття: "негативна 
свобода '', "вірогідна свобода "

, "позитивно -творча свобода " (див. текст ) .  

13.1 .  Проблематичність людського буття. Життя, 
буття та існування як характеристики людини 

У першому розділі ми вже розглядали деякі важливі аспекти 
людського буття, зокрема, такі, як людську неспеціалізованість, 
унаслідок якої буття людини не можна звести до життя її орган
ізму, зв'язок людини із процесами культуротворення та суспіль
ної історії. У сі ці аспекти певним чином концентруються в тако
му феномені, як проблематичність людського буття. 

•Ця проблематичність проявляє себе у тому, що можна народитися 
людиною, мати людський організм, проте не бути людиною повною 
мірою її необхідних проявів; наприклад, при цьому можна не мати 
свідомості , навичок людської поведінки .  Це значить, що людські 
якості не з'являються в людині природним шляхом, наприклад, так, 
як у неї росте волосся. Проблематичність людського буття зумовлена 
ще й тим, що людина може мінятися, причому інколи -досить суттєво: 
у певному сенсі людина завжди не дорівнює собі самій,  а це значить, 
що її буття постає відкритим та незавершеним. 

Через це досить складно віднайти та визначити якісь однозначні 
норми, які можна було би прикладати до людини з метою встанов
лення "міри людяності "  певної конкретної людини. 
В історії людства можна шайти колосальну кількість прикладів, 
які свідчать, що певні якості, які деякий час вважаються необхідною 
та невід 'ємною людською характеристикою, раптом переходять, 
зникають, а те, що вважалося раніше неможливим для людини, 
раптом перетворюється на норму та, навіть, престижну якість. 
Але, попри все, ми чудово розуміємо, що сьогодні не існує іншого 
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способу бути людиною, окрім того, щоби спочатку народитися 
людиною, мати людський організм, позбавлений якихось фатальних 
патологій чи то вад. А тому мати людський організм - це є для 
буття людини умова необхідна, проте недостатня. Це значить, що 
ми повинні до неї додати щ� щось таке, що буде на ній rрунтувати
ся, але ії перевищувати. 

' 
• 

Ось чому буття людини постає перед нами складною системою 
ієрархічно вибудованих сходинок, кожна із яких передбачає існу
вання попередніх, проте такою, що надає їм вищого значення. 

1) включення людини в соціально-культурні процеси 
2) опанування людськUJuи способами діяльності 
З) вміння самостійного осмислення та оцінювання 

ситуацій життя 
4) виведення людського мислення на рівень творен

ня духовного універсуму 
1 ) . В ході вкmочення людини r -:успільно-культурні процеси, відбувається своє

рідне вреrулювання людських дій, внаслідок якого деякі стихійні прояви людини 
обмежуються, а деяким надається прющипово інакше його спрямування. 

2). Через включення у соціально-культурні процеси відбувається опанову
вання людськшии способами діяльності, починаючи з найпростіших, на зразок 
того, щоби пересуватися на ногах, їсти і пити з посуду, і закінчуючи найсклад
нішими, такими , як творче відношення до дійсності, використання мови та свідо
ме дотримання норм суспшьного життя. 

3) . Задля того, щоби людський спосіб буття не був засвоєний механічно, до 
включення людини в соціально-культурні процеси потрібно додати свідомість 
та усвідо.мления, тобто вміння самостійного ос.мислення та оцінювання ситу
ацій :життя, вміння поєднувати такі оцінки із досвідом, співвідносити їх із 
певними соціально-культурними нормами та принципами. І •Отже, свідомість, як вмінн� �амостійного

.
оцінювання та принципо

вого регулювання власних дш, є також невщ'ємною складовою того, 
що ми називаємо "бути людиною". 

4) . Здавалось б, на цьому окреслення цього феномену можна вважати за
вершеним, проте це не зовсім так . Бо перед нами постає, наприклад, таке 
питання: а хто виробляє ті норми, принципи, цінності, які людина потім по-

ТЕМА 1 3. ЛЮДИНА ТА іЇ БУТТЯ 3 1 5  



винна сама вміти використовувати? І тут ми повинні зрозуміти, що недостат
ньо мати здатність усвідомлювати, треба, щоби всі наші усвідомлення впи
сувалися в певну цілісність, яку ми звичайно називаємо людським духовним 
універсумом, а це значить, що ми повинні вміти його створювати, тобто вміти 
створювати принципи, ідеали, сенси. За великим рахунком це значить, що 
ми повинні опанувати тим, що називається "гідним мисленням" і що інтен
сивно вивчалося та обгрунтовувалося у світовій філософії на протязі всієї її 
історії, а прямо - Сократом, Б.Паскалем, М. Хайдеггером, М. Мамардашвілі. 

Коли ми, окреслюючи феномен людського буття, доходимо до останнього 
пункту - виведення людського мислення на рівень творення духовного уні
версуму, - то починаємо розуміти, що саме цей останній пункт і постає вир
ішальним для того, щоби ввести людину у людський спосіб буття, бо поза 
ним неможливі свідомі оцінки, а, значить, неможлива справжня соціаліза
ція і виведення людини за межі суто біологічного існування. 

•Бути людиною або перебувати у людському способі буття, - це зна
чить боротися за це, відвойовувати у природних стихій територію та
кого способу буття. Щоправда, таке відвойовування не повинно пере
йти міру і постати ворожим природному, а це й робить названу бороть
бу складною, сповненою внутрішнього драматизму, але й справж
ньою, такою, що здатна виправдати наші життєві страждання. 

Розглянувши складну, ієрархічно вибудовану систему еле
ментів людського способу буття, ми можемо тепер прояснити, . . . 
в якому сенс� використовуються у вщношенш до людини понят-
тя життя та існування, чому ми зустрічаємося із судженням про 
те, що треба (або краще) жити, ніж існувати. 

Буття людини, як ми з'ясували, не можна звести до життя, особ
ливо якщо останнє розуміти суто в біологічному сенсі, тобто як пев
ний спосіб існування білкових тіл, які здатні себе відтворювати, 
переб)'Еати у стані обміну речовин із середовищем та зберігати свою 
ідентичність при зміні зовнішніх чинників. Звичайно, це не значить, 
що ми тепер повинні всіляко принижувати біологічну природу . . . . . 
людського оргашзму, зовс�м ш, тому що, врешт1, вщ народження 
тодина отримує унікальний організм із такими можливостями, яких 
ми не знаходимо більше ніде за межами людини. 

Наші суто органічні можливості нам відомі ще далеко не по
вною мірою, проте ми знаємо, що людський організм - це своєр
ідне диво, певне зосередження космічних сил та властивостей . 
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1 1 Я к  писав Г.Сковорода, людина у відношенні до космосу являє собою 
щось подібне насінню, у якому в потенції знаходиться велика рослина. 

/ Проте у прикладанні до людини слово життя можна розу
� і дещо інакше, не в суто біологічному плані . Досить час
то під людським життям мається на увазі уся сукупність подій, 
що відбулися і могли відбутися у тому проміжку часу, який по
значається на цвинтарі двома датами із рисочкою між ними: ось . . 
скшьки випало на долю людини, а тод1 виникає питання, чим 
був наповнений даний часовий інтервал. При цьому вважаєть
ся, що чим більше подій відбулося за термін життя із людиною, 
чим ці події були більш різноманітними, важливими, тим ба
гатшим можна вважати таке життя. 

Як в народній мудрості , так і в аналітичному погляді на 
людину досить часто виділяються ті події, які повинні були б 
в ідбутися обов' язково задля того, щоби життя не постало 
порожнім .  Наприклад, на Сході вважається, що людина про
жила не даремно,  якщо вона посадила дерево, виховала ди
тину та збудувала дім. Зрозумілим також постає і прагнення 
тих молодих людей, які , входячи у життя, хочуть випробува
ти себе у певних справах, відчути та пережити те, поза чим 
життя себе не виправдовує. 

• Отже, у прикладанні до людини поняття життя можна вжива
ти принаймні у двох сенсах: q у вузькому - як здатність бути реаль
ним організмом із усіма його необхідними функціями, так і q в широ
кому -як змістовне наповнення певними вчинками та діями того часу, 
який нам дарований за біологічними властивостями нашого органі
зму.Щодо поняття існування, то воно позначає здатність чогось про
являти себе у характеристиках реального сущого, тобто через зв 'яз
ки із іншими сущими явищами та процесами. В плані існування ми 
можемо вести розмови, наприклад, про те, чим зумовлені форми на
шого тіла, чому нам для життя потрібне повітря і т. ін. Тому для 
людини існувати - це значить просто бути у наявності та у певних 
зв 'яз ках із оточенням, явищами та процесами світу. Звичайно, що 
людину такий спосіб буття не влаштовує, і вона хоче :JІсити, тобто 
пройти через низку важливих для себе вчинків та подій, або бути, 
тобто здобути й вищі людські якості. 
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13.2. Проблема походження людини: сперечання 

еволюціонізму та креаціонізму. 

Із усіх наших попередніх окреслень проявів та характери
стик людини випливає, що людина, яка для нас є звичною та 
повсякденною реальністю, насправді постає незбагненною, 
невичерпною за якостями та проявами, глибоко утаємниче
ною за суттю. Вона настільки відрізняється від усього іншо-. . . 
го в оточуючому нас свп1 , що хоч якесь усвщомлення цього 
факту мимоволі породжує питання про походження людини. 
Людина давно зрозуміла свою унікальність і через це сприй
мала себе саму не інакше, як через чимсь спричинене виник
нення, пришестя в цей світ.Сьогодні ми знаємо і про світ і про 
людину набагато більше, ніж в попередні часи та епохи, але 
питання про походження людини залишається сшрним та 
незбагненним. 

•Справа в тому, що наука засвідчує як унікальність людини, так і її 
спорідненість із іншими формами життя та буття. Людина відрізняєть
ся цілою низкою унікальних рис, проте її організм складається із тих 
же хімічних елементів, із яких складаються інші органічні явища та 
процеси; анатомічно людина має ті ж самі частинки та складові , які 
мають інші тварини, а з деякими видами мавп ми, можна сказати, ана
томічно ідентичні. 

Вражаючим по-сьогодні залишається той факт, що людсь
кий ембріон (зародок) в процесі свого розвитку проходить 
поетапно основні стадії розвитку живих організмів ,  що вка-
зує на невипадков1сть присутності людини як живої істоти в 
ланцюжку розвитку космічних форм життя. Але те, що позна-. . 
чається як екзистенщали та сутНІСНІ сили людини, також за-
лишається впертим фактом нашої присутності в цьому світі . 
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Тому законним залишається питання: звідки, як та завдяки чому 
людина має такі унікальні та контрастуючи між собою риси? 
Звідки людина прийшла та куди крокує? - Досить очевидно, що . . . . . . 
п чи ІНШІ ВІДПОВІДІ на щ питання значною м1рою можуть впли-. . . . 
вати на оргаюзащю нашого життя, на сощалью, поштичю та 
правові рішення. Звісно, що філософське осмислення людини не 
може обминути питання про походження людини. 

Основні версії походження людини 

занесення людини (та життя) на Землю із інших світів або пла
нет (інопланетна версія) ; 

виникнення людини внаслідок реалізації якоl"сь фундаментальноі' 
космічної" програми (версія антропного принципу в будові Все
світу) ; 

виникнею-tя людини внаслідок якоl"сь фатально і· помилки в ході при

родно-космічних процесів ( котщепція тупиково і" гілки еволюції) . 

виникнення людини шляхом еволюції" форм життя (еволюційна 
концепція) ; 

ст.варення людини Богом (богами) чи якимись іншими вищими 

силами (концепція креаціонізму - створення) ; 

При всіх своїх відмінностях наявні версії походження людини 
тяжіють або до еволюціоніонізму, або до креаціонізму з тими чи 
інщими нюансами.Крім зазаначених в схемі існує ще один варіант 
походження людини, і він на перший погляд досить дивний - це 
намагання довести, що людина взагал1 школи не виникала, що 
вона існує в космосі стільки, скільки існує і цей останній. Отже, 
окреслимо сутність основних концепцій походження людини. 

Іноrиzанетна версія - мало чого пояснює як в людині, так і в її . . . . 
походженю, оскшьки вІДсуває питання про корею людини у не-
визначену далечінь: мовляв, десь та колись сформувалися розумні 
істоти, а потім вони колонізували Всесвіт. В кращому випадку, 
прийнявши означену вер:По, ми можемо сподіватись на те, що наші 
"інопланетні батьки" в якихось фатальних для людства ситуаці
ях прийдуть нам на допомогу. Але, схоже на те, що історія не дає 
нам шдстав для таких сподшань. 
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1 1 •Отже, версія іно

�
анетног

� 
походження л

�
дини майже нічого не до

дає нам до розумшня та вир1шення ситуацн нашого буття. 

Версія дії у Всесвіті антропного принципу - може бути пере
дана наступним чином: "Життя - це не випадковий спалах у 
природі, а космічний феномен; розум та матерія виникли на 
загальній основі, вони є лише р1зними аспектами єдиної ре
альності . В світі усе замислено так, щоби змогла з 'явитися 
людина. Вона постає необхідним та суттєвим доповненням 
природи . . .  Оскільки є людина, То Всесвіт володіє тими влас
тивостями, якими він володіє" ( В .Д.Губин, Е .Н .Некрасова. 
Философская антропология. - М . ;  СПб . ,  2000 . - С. 1 7) .  Впер
ше антропний принцип був сформульований у 1 974 р. Б. Кар
тером. У так званому "сильному варіанті" його формулюван
ня висувається теза про те, що саме людина є юнцевою метою 
усіх констант (сталих величин) та елементів Всесвіту (Валь
верде К. Философская антропология. М. ,  2000. - С. 1 32) .  Отже, 
сутність даного принципу полягає у принциповій відмові виз
нати людину випадковим _явищем загального свпового про-
цесу: все в космосі, в його складових, структурі , співвщношен
нях орієнтоване на людину; людина і Всесвіт являють собою 
дещо початково та органічно єдине . Слід сказати, що антроп
ний принцип має непогане природничо-наукове підкріплен
ня, проте, як і в будь-яких інших питаннях, результати нау
кових досліджень постають неповними та незавершеними. А 
це значить, що прийняття цього принципу передбачає певне 
внутрішнє переконання в його виправданості , внутрішнє 
відчуття його істинності . 

• Окрім того, прийняття антропного принципу самого по собі ще не 
прояснює ситуацію людського перебування у світі :  нехай людина існує 
в цьому світі невипадково, але чому вона в ньому існує? Який сенс тако
го існування? Яким може бути в такому разі людське призначення?- На 
ці питання в змісті антропного принципу не існує виправданої відповіді, 
проте не викликає сумніву, що до нього слід ставитись серйозно. 

Концепція походження людини внаслідок якоі·сь фатальної 
помилки в ході природних процесів базується, скоріше за все, 
на психологічному почутті незадоволення л�диною, її діями 
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та результатами таких дій : людина - це істота, яка весь час 
робить помилки, а результати цих помилок кричуще супере
чать вимогам розуму. 

• Отже, людина заснована на відхиленні від належного . Конкретні 
аргументи на користь такої концепції є досить різноманітними: так, 
Ф.Ніцше вважав, що людина від природи не володіє надійними засо
бами для життя, а тvму вона створює такі засоби штучно, через що 
відцаляється від природи і навіть протистоїть їй. 

Досить часто висуваються аргументи поганої біологічної 
пристосованості людини до життя, її непридатності до жит
тєвих дій тривалий час після народження. Б. Ф. Поршнев, ко
лишній радянський історик та культуролог, намагався аргу
ментувати положення, згідно яким людський тип поведінки 
був зумовлений збоями в дії тваринних інстинктів в несподі
ваних ситуаціях.Що можна сказати відносно цих міркувань? 

• П о-перше, те, що насправді людина досить непогано 
пристосована до суто біологічного виживання, і про це . . . 
свщчать приклади 1з життя деяких вщсталих людських 
спільностей (в районі островів Океанії та ін.) .  

• По-друге, відсутність у людини від народження готових 
навичок людської діяльності в свплі вже розглянутих аспектів 
людської неспеціалізованості, універсальності та свободи слід 
розглядати як важливий позитивний чинник людського бут
тя, а не навпаки. 

• П о-третє, найважливіша вада розглянутих поглядів 
полягає в тому, що вони акцентують увагу на тому, чому лю
дина не є звичайною твариною, проте не можуть майже нічо
го сказати на той рахунок, що саме та -як робить людину лю
диною. Адже відхилення від генеральної лінії еволюції зовсім 
не обов'язково повинні приводити до шедеврів Відродження, 
до музики Л. Бетховена, вражаючих прикладів людської лю
бові та самопожертви. Безумовно, не варто відкидати і цей 
момент - момент принципового виходу людини за меж1 суто 
тваринного типу поведшки та життя. 

Еволюційна теорія має досить багато фактичних проявів 
задля того, щоби її зневажати; як вже зазначалося, людG:ОКІІЙ 
ембріон в процесі розвитку проходить послідовно через стадії 
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розвитку живих організмів і , отже, засвідчує цим прямий 
зв'язок людини із попередніми формами життя. 

Досить велику кількість свідчень на користь еволюційної 
теорії зібрала археологія ;  при цьому еволюціонували і 
рослинний світ, і світ тварин. Далі, для засвідчення реальності 
еволюційних процесів зовсім не обов'язково звертатись до 
археології, адже певні факти еволюційних змін . . . 
спостер1гаються 1 зараз; зокрема, яскравим свщченням 
еволюції постають результати мутацій, зникнення деяких 
видів тварин та рослин, нарешті , результати селекційної 
діяльності людини. На користь еволюції свідчать і зміни, що 
відбуваються в людському суспільстві на протязі в ідомих 
історичних епох. В той же час еволюційна теорія не здатна 
дати задовільних відповідей на цілу низку важливих питань. 

• Якщо еволюцією форм життя рухають боротьба за 
виживання та пристосування до умов середовища, то чому 
цей процес відбувався саме в напрямі до людини, адже існують 
форми життя, значно краще пристосовані до виживання, ніж 
людина та ніж відомі нам складні види живих істот? 

• В світі живих організмів діє закон відповідності органів 
та функцій, який чомусь вже не діє в людині, так само, як не 
діє з однозначною імперативністю її генетична програма. 

• Досить вагомим моментом у неможливості повного 
прийняття теорії еволюції є її невідповідність даним генетики: 
з позиції останньої в живому організмі не відбудеться жодних 
змін без певних змін у генетичному коді, проте саме останній 
не змінюється через пристосування. 

- І • Отже, якщо мо:же відбуватися якась еволюція, то вона 
може бути зумовленою лише генетичними змінами, а 
останні не відбуваються ні довільно, ні стихійно. 

З позиції сучасної генетики хід еволюції повинен кимось та 
якось спрямовуватись . Сучасна генетика, дешифрувавши 
генетичний код людини (це в ідбулося влітку 2000 р . ) , 
однозначно стверджує, що така складна інформаційна 
структура ні в якому разі не могла виникнути випадково або 
в результаті якогось стихійного процесу . 
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/lf Теорія еволюції", особливо в її дарвінівському (спрощеному) 

варіаl-lті не відповідає сучаспим знаl-lням про життя та людину. Слід 

сказати, що це не озl-lачає автоматичного відкидаю1я даl-lоЇ теорй"; в 

наш час існують досить складні теорії" еволюції ( симбіотичl-lа, 

інтегральl-lа), які подають еволюційний процес зl-laЧl-lO складнішим, з 

урахуванl-lям сучасних даних різних 1-lаук. І все ж, на основне для 

філософсько і· антрополог й питштя: якими є найперші кopel-li людини, 

в чому полягає необхідність і виправданість ії перебування в цьому 

світі, - ці теорії також не дають тшдійноі· відповіді 

Особливим варі ан том теорії еволюції  можна в важати марксистсь к у  концепці ю 
трудо вого поход:ження лю

д ини
, згідно якої природний процес підводить людину да такої 

межі , від якої вона починає жити і діяти не за рахунок інстинктів та генетичних програм, 
а за рахунок переходу до в иготовлення та в и користання знарядь праці .  Саме таке 
в иготовлення змінює л юдський о рганізм , перетворюючи, наприклад, зв ірячу лапу на 
л юдську руку . В п одальшому прогрес людини і суспільств а  зумовлюється , з одного 
боку, розвитком штучних засобів людської життєдіяльності , а, з іншого боку, людськими 
інтелектуальни м и  здобутками та в инаходами . Трудова  тео рія досить а ктивно 
використовується сучасною археологі єю ,  оскільки  наявн ість саме штучних знарядь 
праці розглядається тут як одн а  із вирішальни х  ознак набл и жен ня певних  істот до 
людини . П роте, як вже б ул о зазначено ,  сучасна генети к а  не припуск ає можли ві сть 
змін в організмі через тренування; з іншого боку, трудова теорія не знаходить н іякої 
необх ідності в л юдські й  присутност і в світі (Ф. Енгел ьс в св ій час писав,  що з тою ж 
неминучістю, з якою свідоме життя буде знищено на Землі , воно в иникне на якихось 
і нших планетах ; тобто розумне життя. схоже на мохи або ві руси) .  Б ільше того, вона 
в и носить цю необхідн ість за межі л юдин и, оскільки  за ці є ю тео рі єю виходить ,  що 
людина лише віднаходить готовим в природі все те, що зумовлює її історію, її розвиток. 

Креаціонізм - навпаки, зосереджує увагу на вирішенні саме 
означених питань . В основі креаціонізму лежить впевненість у 
тому, що людські характеристики не можна логічно та причинно 
вивести із процесів життя або їх умов та обставин: в людині є . . . 
дещо принципове вище та кардинально вщмшне вщ означеного. 
З позиції креаціонізму людський розум, людську особистість, 
здатність любити, страждати, співчувати, радіти красі аж ніяк 
не можна звести до властивостей матеріальних або біологічних 
процесів .  Людина створена - в поширеному варіанті Богом, в 
інших - найпершими та вищими силами буття, світовим розумом 
або світовим духом. Саме творенням можна пояснити людські 
почуття, розумність, особистість; оскільки Бог - це в.сетотальна 
індивідуальність, особистість, остільки саме він вкладає ці якості 
в людину. 
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В людині є елемент духовної тотальності , проте він 
даний через обмеження простором і часом; саме тому людина 
еволюціонує, здобуваючи досвід самовипробовування та . . 
свщомого руху до єднання �з своєю сакральною причиною. 
Оскільки людина створена останньою, вона суто матеріально 
вбирає в себе потенції попередніх форм життя, але якісно їх 
перевершує, в оптимальному вар1ант� шдпорядковуючи 
матеріальне духовному.  Оскільки людина створена від 
надлишку любові та добра, то її призначення - перебувати в 
спілкуванні , діалозі із Богом, черпаючи від Нього найвищі 
почуття єдності із повнотою буття, із вищою красою та 
гармонією буття, почуття любові та свободи. 

свящеююго. 

•Як бачимо, концепція креаціонізму багато в чому є добре продуманою 
та привабливою. Вона в цілому непогано узгоджується із історичтиw 
досвідом людства. Проте вона не має фактичних підтверджень: ії 
прихильники вва:жають, що основне свідче1-1ня на користь даної· позиції" 
слід шукати в глибинах свого серця та почуття. Концепція креаціонізму 
11е узгоджується також із дш-1ими сучасних геологіі"та археологй; вона 
ніяк не іюперпретує відомості про неодноразові катастрофи на Землі, 
що приводили до радикаль1-1их змін у фауні та флорі; ії прихильника.м 
також важко пояснити, як узгоджується священна любов Бога до 
людини - із численншvtu людськими жертвами під час природних 
катастроф, воєн, епідемій та ін. 

Наявність конкуруючих підходів до пояснення походження 
людини стимулює ситуацію інтелектуального пошуку, ретельного 
добору та перевірки аргументації. З позиції ж змісту скоріше за 
все виникає потреба у певному синтезі еволюціонізму та 
креаціонізму, тобто у прийнятті позиції, згідно якої людина постає 
органічною складовою загально-космічного процесу, проте самий 
цей процес варто розуміти та розглядати, як реалізацію тотальних, 
фундаментальних потенцій буття, космосу. 
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13.3. Діяльність та екзистенціали людського 

буття. Структура людської діяльності та сутнісні 

сили людини. 

У сі наші міркування про людину підводять до висновку, що 
основою буття людини постає діяльність як особливий, спе
цифічний прояв людської активності . Особливість людської 
діяльності виявляється насамперед у тому, що вона переводить 
виміри, параметри, якості природно-космічних процесів у склад
ники людської життєдіяльності і навпаки - людські потреби, 
наміри та виміри - у реальні , фізичні речі та процеси . 
Діяльність постає як універсальне середовище, що поєднує 
людину зі світом, у тому числі - із її особливим духовним уні
версумом. Унаслідок того сама людська діяльність постає як 
своєрідно перетворений, трансформований космічний процес, 
а природні процеси вперше набувають свого яскравого ви
явлення лише в межах людської діяльності .  Так, наприклад, . . . . . . . 
велику рІзномаютюсть хІмІчних елеменпв 1 сполук людина 
змогла виявити не через просте спостереження природи, а 
лише втягуючи природні процеси у сферу власної діяльності .  

. перетворення • усвідомлення 
природи • знання 

. подолання опору • мислення 
матеріалу • створення понять, 

. дія з об'єктами ідей 
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релігія, мистецтво) 
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Доти, доки людина діє у відповідь на дію зовнішніх чинників, . . 
дlЯЛьюсть залишається значною м1рою випадТ<овою, :несистематич-
ною і тому - не власне людською. Лише тоді, rсоли людина усвідом
лює свою діяльність як свою силу, перевагу, як основу змістової 
повноти свого життя і починає спеціально і.їрозвивати та вдоскона
лювати, діяльність стає власне людською. Тому, коли дехто, нама
гаючись максимально зблизити людей та тварин, стверджує, що 
тварини також можуть робити дещо штучне, наприклад, будува
ти гнізда, греблі та ін. ,  то забувається одне, принципово важливе: 
тварини роблять це одноманітно, із віку у вік, із покоління в покол
іння; тут діє задана програма, і тому в них немає історії, а людина, 
завдяки свідомості , здатна саму діяльність зробити спеціальним 
предметом самої ж діяльності, змінювати її, розвивати, вдоскона
лювати. Це і є діяльність як салюдіяльність, тобто діяльність, спря
мована на свій власний розвиток та вдосконалення. У цьому сенсі 
метою людини може бути вдосконалення у певних видах діяльності 
заради них самих, а не задля якогось прагматичного результату. 
Звідси випливає людська потреба в саJ1юви1юJ1се1-111і через neвf-li види 
діяльності прагматичного результату 
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• юодсь1ш діяль11ість має перетворювальиий, а 11е пр uстосу
вальиий хара/(тер; людииа, створююч и  /(ультуру, ЗJ\iJ f1tює 
пр ироду 

• людсь!(а діяль11ість спрямо вшю до пев1101· мети (цілеспря
м о ва11а),  а т ому вощ1 иадає своі)н резул ь таmаJ11t певних 
фу111сцій та певиого призиа четт 

• людсьІ{а д іяль11іст ь предмепта, тобто воиа вилучає з прu
родІLО -!(ОС1иіч11оl' цілості властивості, Я!(ості, сили, xapa/(
mepucmillш речей та процесів, залучаю чи іх до з1ністу діяль -
11ості та людсь!(ого піз11аm1Я 

• людсь/(а діяльність шtт1юпом1jJ1ш, т о бто 11а іі." про цесах, 

зм істі, хар актер uстu!(ОХ ле:жит ь люсштаб л ю д u и и, ії' 
і11тересів, потреб, з11ш1ь; у цьоktу сеисі діяль11ість п оспzає 
11аче "візит1юю /(арm!(ОЮ " лю дства певиого рів11я розвит.
ку 

• людсьтш діяль11ість соціальио оргаиізовшю, т о бто перед
ба ч а є  л ю д с ь к і  о б  'єд тттщ сп ілкуватщ розп о д іл пра ц і, 
о бм іи з1 юm ІЯЛШ та 11ави ч ІШNtu 

• людська діяльиіипь свідома, тобто духов110 зулювлеиа,· 
• тодська діяльІLість ли�ие тоді 11абуває розви11епого вигля

д у, !(Оли воиа переростає у салю діяль11  ість 
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Розуміння діяльності як основи власне людського способу бут
тя дає змогу окреслити екзистенціали людського буття. Термін 
"екзистенціал" походить від слова "екзистенція", що його у філо
софії ХХ ст. вживають для позначення цілісної специфіки людсь
кого існування. З цього погляду термін "екзистенціал" означає: 

• те, поза чим немає людини як людини; 
'- те, чого немає у світі без людини, тобто саме те, що люди

на вносить у світ своїм способом буття. 

� • не пряме, безпосереднє, тобто природне, а опосередковане культурою, 

знанням, усвідомлеюtЯJvt ставлення до дійсності; це позначають інколи як 

відпадіння, відлучення людини від цілісного буття, як закинутість у світ, 

саме то.му, що людина опиняється на певній дистшщй" від прямих реакцій 

на дійність та від прямого на неї впливу; 

� • трансцендуват-tя (дослівно - вихід за .ме:>1еі, процесування через щось) 
' 

- неприлучення людини ні до чого остаточно і назав:нсди, своєрідне "пе

релітання " від одних форм прилучення до буття до інших, невкоріненість 

людини, яка переходить у подальший екзистенціал; 

� • свобода, або незапрограмованість, наявність вибору типу дій та пове

дінки; 

� • індивідуація: у природних процесах будь-які окремі явища зав:нсди впле

тені в певні системи взаємодій і не мають власного автономного стату

су буття; у людському :>ІС бутті навпаки- на перший план виходять 
людська індивідуальність, унікальність та неповторність; тут багатство 

розвитку індивідуальності стає умовою розмаїтості людства взагалі; 

• принципова всеєдність людського початку буття: завдяки свідомості, 

розумінню, спілкуванню людина усвідомлює себе часткою людства: "оби

раючи себе, я зав:нсди створюю всезагальне. Я створюю його, розуміючи 

проект будь-якої іншої людини, до якої" б епохи вона не нале:>1еала " (Ж
П. Сартр).  Яскраво ту :>ІС саму думку висловивД:ж:он Донн (англ. поет 

X VI - X VII ст. ) :  "Н є.має людини, яка була б, наче острів, сам по собі; 

ко:нсна людина є часткою .материка, частиною суходолу; і якщо хвиля 

знесе в море берегову скелю, зменшиться Європа; смерть ко:>1еноїлюдини 

зменшує і мене, бо я є у єдності з усім людством, і тому ніколи не питай, 

по кому подзвін: він - по тобі"; 

• перебування (буття) "на ме:>1еі ", цей ва:>1еливий екзистенціал людського 

буття ніби інтегрує усі інші, бо фіксує проблематичність, неузасадненість, 

але водночас і рухливість, динамізм та діалогизм людського існування 
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В цілому становище людини у світі можна передати умов
но як перебування на перехресті двох нескінченностей :  з од
ного її боку лежить нескінченність Космосу, Всесвіту, а з іншо-
го - нескінченність її культуротворення та власних проявш, 1 
людина переводить одну нескінченність у іншу. На людині 
світ ніби фокусується, але водночас і трансформується, вихо-. . . . 
дячи в людську �стор1ю, де приховаю си.чи та властивост1 при-
роди набувають своєї яскравості , розмаїтості та виявлення . 
Людина водночас прилучена до кінцевого та нескінченного, 
часткового та тотального, тобто людина існує ніби на пере
хресті одвічних світових або буттєвих альтернатив: • духу і 
тіла, • неба і землі, • одиничності та всезагальності , • ни
цості та величі, • свободи та необхідності . 

Кричуща суперечливість, несумісність даних альтернатив 
утворює своєрідне "силове поле" людського буття, надаючи 
йому внутрішньої напруженості . Але водночас вони вводять 
людину у стан одвічного сперечання із самою собою: людині 
хотілося би перебувати у незаперечній повноті та цілісності , 
тобто мати водночас і земне, і небесне, і скороминуще і вічне, 
але це неможливо - неможливо це поєднати у якійсь простий 
спосіб.  І все ж кожне людське життя фактично подає нам ва
ріант вирішення даних суперечливостей та певне поєднання 
названих �льтернатив . Точніше - може дати, якщо ми це жит� 
тя зрозум1ємо, адже воно може постати досить невиразним 1 
свідомо побудованим навіть без їх врахування. Проте, коли 
людина організує своє життя осмислено, вона не може їх об
минути, а намагається зробити реальні кроки для їх певного 
поєднання . 
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•Такі дії людини, які постають спрямованими саме на поєднання най
перших альтернатив людського життя, як правило називають жит
тєвими вчинками. Тому вчинки - це не які завгодно дії, а лише ті, які 
вводять людину у ситуацію кардинального життєвого вибору, у саме 
осереддя людського життя, постаючи його своєрідними "вузловими 
пунктами".  

При дослідженні людської діяльності в її структурі виділяють: 
а) операції, спрямовані на вирішення певних завдань; 
б) дії, спрямовані до конкретної мети; 
в) власне діяльність, що пов'язана із мотивами або сенсами. 
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Вчинки людини постають своєрідними "атомами" людсь
кої діяльності, оскільки "замикають" її дії на найперші життєві 
сенси.  Життєвим завдаю-tям людини постає ії самотворення, са
моздійснення, самовираження через розвиток форм діяльності, 
культури, соціальних відносин та ін. При тому, звичайно, лю
дина використовує свої якості, здібності, задатки . Л .Фейєр
бах, представник німецької класичної філософії, наполягаю
чи на тому, що людину слід розглядати всебічно, виділив такі 
її так звані "сутнісні сили" : "Якими постають відмінні ознаки 
істинно людського в людині? Розум, воля та серце. Доскона-. . 
ла людина володІє силою мислення, силою вош та силою по
чуття" . 

• Під сутнісними силами людини, як звичайно, розуміються ті сшzи та 
здібності, спираючись на які людитш здатна стверджуватись у світі 
специфічно людським способом. У сучасному окресленні сутнісні сили 
людини виглядають дещо ширше, оскільки до названих Л. Фейєрбахом 
додають ще й людську тілесність.  

Людська тілесність постає досить унікальною, надзвичай
но складною, такою, що концентрує в собі майже всі відомі . . . . . 
нам природно-космІЧНІ якост� : саме через людську тшесюсть 
якості, властивості речовини постають у своїх яскравих про-
явах,  так що ми маємо шдстави стверджувати, що тшьки в 
людському сприйнятті кольори починають набувати повно
ти спектральних проявів ,  запахи - належної варіативності, 
смаки - реакцій, та ін .  Людська тілесність має надзвичайну 
пластичність, високий ступінь саморегуляції та ІН .  

Людські почуття, як про це свідчать сьогодні спеціальні дое-
лідження, завжди предметно навантажені та до певної міри ште
лектуалізовані . Через це вони, по-перше, сягають найвищих по
чуттів, таких, як любов, самовідданість, страх, ненависть, надія 
та ін .  Такого роду почуття, по-друге, здатні бути провідними 
чинниками людської поведінки, значно перевершуючими усякі 
інші, в тому числі - інстинкт самозбереження. 

Людське розуміння підносить людина над усім сущим, доз
воляючи судити про нього, оцінювати, подумки переробляти, 
проникати у глибинні закономірності світу, перебувати, на
решті, на дистанції у відношенні до всякої реальності . 
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Нарешті, воля, воління наділяє людину унікальними у світі жи
вого здатностями зосереджувати свої сили, енергію, задуми на 
певній меті, на певних діях, що можуть не мати безпосередньо
го вітального (життєвого) значення, а також можуть знаходи
тись на величезній просторовій та часовій відстані від людини. 
Існує дещо перебільшений,  але і певною мірою виправданий 
афоризм: "Не можна, але якщо сильно воліти, то можна" . 

•Всі ці сили ніби виводять людину у першuй ряд того всесвітнього про
цесу, де відбувається саморозкриття та самопродукування світових 
сил та нових сутностей. Через це сучасне розуміння людини дозволяє 
нам належною мірою оцінити давні філософські твердження про те, 
що глибшtи світу розкриваються в людині та через людину. А звідси вип
ливає, що ми не повинні ставитись до людини, як до "біомаси ", що 
цію-tість людини не може бути обмежена ні іУ соціальними функціями, 
ні, навіть, ії думками та ідеалами: це є передній край світового мета
)Wорфозу (процесу зміни та породження нових форм) . 

13.4. Співвідношення в людині природного, соц
іального, персонального та трансцендентального. · 

Вихщні цінності людського буття. 

Чим виправдане виділення для аналізу людини відношен
ня природного та соціального? Перш за все тим, що у певно-. . 
му плаю природне та сощальне постають протилежностями: 
соціальне обмежує природне, вводить його в певне впоряд
кування, регулювання, регламентащю, при чому все останнє 
здійснюється з участю свщомості . 

Увага! 

Звідси випливають тези, що їх висловлювали вже давньог
рецькі софісти, серйозно загострював Ф. Ніцше, по-своєму 
подавав З. Фрейд та А . Камю: 
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• природне і соціальне несумісні ,  вони перебувають у 
в�чному антагоюзм1; 
• соціальне обмежує, навіть - знищує природне, проте при
родне своїми безмежністю та спонтанністю постає єдиним 
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та невичерпним джерелом будь-якого змісту та новацій в 
сфері соціального . 

• Отже, природне - єдиний живий та рухливий корінь сущого, а соц

іальне накладає на фонтанування природного заборони, обмеження, 

норми, регламентації. Через це, за З. Фрейдом, психіка людини завж

ди перебуває в стані внутрішнього розладу. З іншого боку, неважко 

уявити собі, що було би з людиною, якби вона залишилася в лоні недо

торканого природного: ії потреби були би суто вітальними, і, отже, 

в неі· не було би прагнення пізнавати, творити, вдосконалюватись. 

виводить людину на новий рівень інтересів та сшиовиявлень, 

реглал1ентує та обл1ежує природне, 

спрямовує остшшє 1ш Ашксимальне саморозкриття та самовияв
лення, на включення в цілеспрямовані діі; 

надає людині здатностей виходити за сво і· індивідуальні межі, 

вводить людину в процес иабувтшя, тобто .можливості осягати 
різні явища та предмети і, головне, все це накопичувати, зберіга
ти, передавати іншим людям та іншим поколінням. 

Тварини, як правило, дуже обмежені в своїх можливостях на
бувати індивідуальний досвід, але навіть тоді, коли його все ж 
здобувають, вони неспроможні передавати цей досвід, накопи
чувати, зберігати, тобто - збагачувати ним усіх інших представ
ників свого роду. Саме ці здатності людина здобуває завдяки 
соціальному - штучно виробленим засобам діяльності, які мате
ріальн� закріпл�ють та виражають предметний зміст людської 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 

Через це можна впевнено стверджувати, що співвідношення при
родного і соціального постає внутріпrnьою проблемою людського 
способу буття, тобто лише на соціальному рівні життєдіяльності лю
дина стикається із колізією між �и. І лиш� на соЦіальному рівні 
виявляються та розкриваються n властивосn природного, яю вхо
дять в конфлікт із деякими характеристиками соціального. 

• Відповідно, можна стверджувати, що протистояння природного та 
соціального є суто соціальним, а конфлікт між стихійним та регламенто
ваним виявляється як конфлікт між різними складовими процесу соціаль
ної людської життєдіяльності .  Для людини не існує просто природного, 
а існує соціалізоване природне, так само, як не існує чистого соціально
го, а існує соціальне на грунті природного. 
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В межах соціального проявляються і інші надзвичайно важ
ливі сторони людського єства, зокрема - людська особистість 
(персональність) та прwzучення людини до трансцендентного. 

Людська персональність - це індивідуалізована людська 
цілісність, що проявляє себе через здатність людини бути са-. . 
мод1яльною, продукувати свою життєву активюсть виключ-
но із свого внутрішнього духовного центру. Біологічно (тоб
то - матеріально) людина в процесі свого життя (якщо воно є 
досить тривалим) не залишається тою ж самою: за даними 
медицини абсолютна більшість клітин нашого організму че
рез сім років замінюється новими; найбільш стабільними ли
шаються в нас генетична програма та нервові клітини. Про-. . . . 
те вщ певного моменту внутр1шнього прозршання кр1зь все 
життя ми проносимо усвідомлення власної персональної са
моідентичності ,  тобто незмінної ідентичності нашого Я (в 
деяких мовах цей момент позначається спец�альним словом, 
яке можна передати нашим словом "Язнь" або "Яйність"). 

! Персональність - це наше духовне обличчя . 
На чому воно тримається? Чому існує ця неперервна внутрі

шня наша самоідентичність? - Ці питання залишаються диску
сійними, проте існує давня традиція пов'язувати персональність 
людини із її прwzученням до трансцендентального, тобто до чогось 
такого, що перебуває поза межами матеріально-природного . В 
більшості випадків воно асоціюється із • ідеальним, •абсолют
ним, •цілісним, •собітотожним, •сутнісна незмінним, •вічним. 
Неважко побачити в людській персональності прояви саме цих 
названш: характеристик трансцендентального . За великим ра
хунком не визнавати людський зв'язок із трансцендентальним 
було би безглуздо, оскільки досить очевидним є те, що деякими 
звичними своїми характеристиками людина явно виходить за 
межі фізичного та часткового. 

332 

•Наприклад, той факт, що ми здатні передавати свої знання та досвід 
іншим людям, вказує на наш вихід за межі часткового, одиничного; 
наша Здатність узагальнювати, потенційна можливість пізнавати 
будь-що, опановувати будь-якими видами діяльності, - все це є свідчен
нями прилучення до трансцендентального. Ясно, що і персональність, 
і прилучення до трансцендентального постають перш за все власти
востями нашої духовності , нашої свідомості . 
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Персональне постає як індивідуалізація трансцендентально
го, а останнє - як його корені . Вважається, що поза відчуттям 
нашого прилучення до трансцендентального ми не здатні 
відчути в собі зміст та сутність персонального . (М. Бердяєв) 

відчуття священого, релігійне відчуття; 

відчуття нашої глибишюї укоріненості в найперші засади 
буття; 

здатність мати в людському іJ-Lтелекті дещо таке, чого не
має і J-Le може бути у вигляді емпіричJ-Lого icJ-LyвaJ-Lнi: наприк
лад, уявлет-tя про ідеальтtе, абсолюпте, досконале, заверше
не, кінцеве, початкове, небуття. 

Скоріше за все всі перераховані види відчуттів трансцен
дентного є лише різними сторонами або варіантами того ж . . . 
самого, 1 у нас є вс1 шдстави вважати, що у випадку вщсутносп 
у якоїсь людини подібних відчуттів в її житті не відбулося чо-
гось найпершого, найважлиюшого, такого, що виводить нас 
за межі суто ситуативного фізично-матеріального перебуван
ня серед інших речей, у полоні об'єктивних обставин. 

Для будь-якої людини велике значення мають ціннісні оріє
нтири, які виникають саме на грунті людської персональності 
та прилучення до трансцендентального . Поняття цінностей 
позначає не стани чи властивості речей самих по собі (або в 
контексті реальних предметних співвідношень) , а їх якісні 
прояви щодо людини. 

! Цінність - це значущість чогось для людини. 

Поняття цінностей у певному сенсі протистоїть поняттю 
знання; людина може знати, що певна р1ч ючого не варта в 
аспекті її предметних співвідношень, але для неї може бути 
надзвичайно цінною як спогад, родинна реліквія та ін . (зга
даймо,  як Тарас Бульба загинув , не побажавши залишати 
ворогам своєї люльки). Цінність постає як цілісний, інтеграль
ний мотив діяльності та характеристика людських вчинків у 
тому сенсі ,  що вчинок вказує на те, що для певної людини 
постає її справжніми цінностями . З одного боку, це тому, що 
людина досить часто не може рацюнальними аргументами 
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довести, чому певні речі (або стосунки) є для неї цінностями. 
З іншого боку, реальні ситуації життя (особливо так звані "кри
тичні ситуації") досить часто можуть виявити, навіть несподі
вано для самої людини, її справжні, глибинні ціннісні орієнтації, 
які можуть не збігатися із свідомими уявленнями про них. Хоча 
цінності мають індивідуалізований характер, до найголовніших 
людських цінностей можна впевнено віднести: 

•:• насамперед найвищу ціттість - саме людське життя; визнання 

життя людини найвищою цінністю постає вихідним принципом сучас

ного гуманізму (людина - завжди мета, але не засіб); 

•:• із такого визнання органічно випливає у значенні другої за важли

вістю цінності право людини на вибір :;киттєвого призт-шчетmя. Це 

означає, що перше право розпорядитися життям належить самій лю

дин�; 

•:• якщо це так, то наступною цінністю для людини є свобода . 

Проблема свободи давно хвиmоє філософів. Чи має людина сво
боду? Чи може вона бути самовладною у своїх вчинках? Навряд чи 
слід переконувати когось у надзвичайній важливості цих питань. 1 1  Під своб�дою загалом розуміють наявність у людини мож

ливостеи для максимального самовиявлення. 
У цьому розумінні свобода протистоїть межі, обмеженню. 

На перший погляд, свобода і є відсутністю опору, спротиву 
діям людини, відсутністю обмежень. Але насправді це не так, 
по-перше, тому що відсутність меж, обмежень була б повною 
невизначеністю, тобто нереальною для людини ситуацією, а 
по-друге, безмежність зробила б невизначеними і неможли
вими будь-які оцінки, у тому числі - оцінки й самої свободи як 
свободи; тут свобода постає у своїх негативних проявах. Сво
бода є радше подолання ме:ж, розширенням меж, а не їх відсут
ністю. Тобто свобода не виключає необхідності 

До філософських ідей Б. Спінози відносять визна чення свободи як пізнаної не
обхідності. Як бачимо, тут враховується зв'язок свободи з межами. Але пізнати і 
навіть визнати певну необхідність ще не означає здобути свободу, хоча пізнання 
необхідності є дійсною умовою свободи. Отже, свободи немає поза необхідністю, 
але перебування в межах необхідності також не дає нам свободи. Свобода, крім 
того, передбачає можливість змінити необхідність, по-іншому її упорядкувати або 
спрямувати. Буквально вся культурна та виробнича діяльність людини пов'яза
на з використанням певних природних необхідностей через їх зміну. Дії людини, 
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яка не звертає уваги на необхідність, стають не свободою, а сваволею, яка, вреuпі, 
може мати згубні наслідки для людини, суспільства, культури. У цьому сенсі сво
бода протистоїть сліпому невпорядкованому рухові. Розглянуті аспекти свобо
ди дають можливість виділити основні позиції у підходах до неї: волюнтаризм
наполягання на необмежених можливостях людських дій, на їх залежності вик
лючно від бажання та волі; фаталізм - заперечення будь-якої свободи, віра в те, 
що все в людському житті наперед та однозначно визна чен о; детермінізм- виз
нання внутрішнього зв' язку свободи із необхідністю; оказіоналізм - заперечення 
можливості існування реальних зв' язків нашої свободи волі із обставинами жит
тя, визнання таких зв'язків виключно випадковими. 

У сьогоднішніх розмовах про свободу важливо вміти прово
дити її диференціацію за певними видами та проявами. Як зви-
чайно, розрізняють такі види і характери проявів свободи. 

• Зовніитя свобода : АtО:JІСливість змінювати 
обсп�авини життя практично, реально. 

• Внvтvішня свобода: вміння зберігати роз
кутість та сміливість думки за будь-яких 
обставин життя. 

• Свобода дії: коли людина не заблокована 
фізично у здійсненні певних операцій. 

• Свобода волі: визнаю-tя того, що сама люди
на є вихідним пунктом у внутрішньому став
ленні до будь-чого. 

Негативний характеv свободи (або негатив
на свобода) : "свобода від чогось " (від нагля
ду, обмежень, скерувань, примусу та ін. ) .  
Вірогідний характер свободи: можливість 
вибору з певних варіантів. 
Позитивно-творчий характер свободи: умі
юtя оцінити ситуацію, усвідомити ії 
внутрішні необхідності, знайти ·"відмички " 
до ії розв 'язання та змінити ії. 

• Отже, мо:Jtсе.мо зробити висновок: свобода - це передусім не те, що 
надшю людині (хоч зовсім вилучати цей момент із життя не можна, 
бо людина початково перебуває в становищі "можливості свободи " 
внаслідок своєї біологічноі" незапрограмованості), а те, що людина здо
буває своєю думкою, волею та дією. 

До людських цінностей відносять також моральні (добро, сум
ління мужність), естетичні (краса, гармонія), соціокультурні та ін.  
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13.5. ПJ!облема смерті, безсмертя та сенсу життя 
людини у фшософсько-світоглядному окресленні 

Одним із могутніх, можна сказати, майже абсолютних об
межень для людини постає смерть . Вона лякає людину (і це 
природно) ,  здається всемогутньою, але, як і в питанні про 
свободу, важливо зрозуміти: межі життя надають йому пев
ного змістовн?го наповнення. Лише пр� намаганні зро

_
зумі

ти смерть не тшьки у негативному плаю, окреслюється 1 тає
мниця безсмертя . Людина тому і є людиною, що смертна, і 
прагне безсмертя, бо знає , що смертна. 

•Конечність надає людському існуванню сенсу, оскільки робить людсь
ке життя визначеним, завершеним. Не можна сказати, щоби невизначе
на за часом тривалість була зовсім позбавлена сенсу, але в своїй реаль
ності людина у багатьох відношеннях постає кінцевою, обмеженою. Для 
неї питання про безмежність постає не в rшані відсутності будь-яких меж, 
а в rшані існування можливостей для їх подолання та розширення 

Якби ми були безсмертні , то могли б спокійно відкладати кожен свій 

вчинок на безмежний час. Але перед обличчям смерті як абсолютного й не
минучого кінця, як межі наших можливостей, ми зобов'язані максимально 
використати відведений нам час, не втратити жодної можливості наповни
ти життя сенсом і змістом. У підвалинах сенсу людського існування лежить 
прит-щип незворотності, він накладає на людину відповідальність за свою 

долю, робить цю відповідальність невідворотною. 

Людина знає про існування смерті ,  але водночас у ній живе 
прагнення безсмертя, яке свідчить про те, що не лише смерть, 
а й безсмертя постає реальним моментом і чинником людсь
кого життя. Це значить, що людське :життя набуває заверше
ності та сенсу через смерть, але ця завершеність передбачає 
існування зв'язків, що виводять це ж обмежене життя за його . . . . 
власю меж1, у певну неперервюсть та тривашсть вищого та 
ширшого плану. 

•Окреме життя набуває значущості лише тому, що існують інші жит
тя, що із смертю окремої людини не зникає людство, а в разі останньої 
події - не зникає та лінія всесвітніх зв'язків, у межах яких життя ста
ло можливим та здійснилося, і т. ін . 

Наведене міркування змушує нас розглядати смерть та 
безсмертя в органічній єдності, і, окрім того, розглядати їх на 
різних рівнях та в різних проявах. 
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);> По-перше, слід мати на увазі те, що смерть не постає зовнішнім у 
відношення до життя явищем, яке, як інколи здається, раптово та ззовні ври
вається у життя; вмирати може лише те, що живе, а тому все людське життя 
супроводжується моментами незворотності та вмирання. Наприклад, ми 
не можемо повернути тих подій, які вже відбулися та відійшли від нас у часі; 
не можна також повернути і свої вікові стани та враження, неповторні миті 
певних відкриттів та осяянь. І біологічно наше життя супроводжується на
родженням нових клітин в організмі та відмиранням старих. У цьому плані 
смерть постає як припинення ус1х припинень, як остаточне припинення на
шого життя у певних його якостях. 

);> По-друге, навіть біологічно ми стикаємося не лише зі смертю, а й з 
моментами безсмертя, оскільки ми майже безсмертні генетично (гени не 
зникають доти, доки існує даний вид живих істот), частково безсмертні у 
своїх дітях, а частково - взагалі у всякому живому, органічному процесі . 
Сьогодні існує цілком виправдана науково версія про те, що органічні спо
луки � тому чи іншому вигляді пронизують собою весь Всесвіт, і , якщо при
пустити, що в їх початкових формах потенційно існують можливості розви
нутись у складні форми, то можна прийти до висновку, що життя у Всесвіті 
не зникає, а, отже, і ми, як живі істоти, не можемо ніколи зникнути остаточно. 

Проте, ми чудово розуміємо, що такого роду безсмертя нас може тішити 
мало, оскільки нас не стільки хвилює питання про живе як таке, скільки про 
своє особисте, індивідуальне життя, тобто для нас питання про безсмертя 
звучить у варіанті запитання Л. Толстого: "А чи залишиться щось у світі після 
припинення мого фізичного існування?". 

);>Тому, по-третє, питання про смерть та безсмертя обертається для 
нас питанням про природу та долю в нашому єстві того, що перевершує 
фізичне. Тобто, йдеться про безсмертя душі. У традиціях християнства (як 
і більшості інших релігій) розрізняють душу та дух: духом називають част
ку вищої, божественної сутності, що нам дарована ще при створенні люди
ни, і що, звичайно, є принципово безсмертною. Душа ж постає тою сутні
стю, що з'єднує дух та тіло: за формою вона споріднена тілесному, а за сут
тю - духу. Тому, коли ведуть розмову про душу, то, звичайно, йдеться про 
людину, а спасіння душі в такому випадку постає саме як спасіння індиві
дуальної сутності. Дух же, як це випливає із його трактування, принципово 
не може бути ні знищеним, ні здеформованим. В історії людства відомі різні 
варіанти тлумачення питання про долю людської душі: атеїзм, матеріалізм 
та натуралізм, як правило, не визнавали і не визнають ні душі, ні можли
вості її існування поза конкретним тілом. Різного роду релігії, навпаки, 
наполягають на безсмерті душі та неминучості її певної відплати за наміри 
та вчинки після припинення фізичного існування певної людини. Нарешті, 
існують концепції перевтілення душі, згідно яким вона є безсмертною, але 
реально може діяти лише у з 'єднанні із тілом, тому після смерті останнього 
відроджується в іншому тілі, несучи із собою всю інформацію про попередні 
життя і спокутуючи його провини. Як свідчать численні опитування гро-
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мадської думки, більшість людей у розвинених, цивілізованих країнах вірить 
у те, що душа не вмирає разом із тілом, а тому вірить і у те, що вчинене у 
земному житті буде позначатися на її подальшій долі. Слід сказати, що у кон
цепції безсмертя душі та посмертному відродженні людини не так вже й ба
гато фантастичного; принаймні, сьогодні, коли генна і нженерія впритул 
підійшла до здійснення клонування живих організмів, ця концепція взагалі 
набуває досить конкретних окреслень.  Ще на початку ХХ ст. був пошире
ним погляд, згідно якому ті атоми, з яких складається тіло якоїсь людини, не 
зникають, але й не втрачають "пам'яті" про колишню до нього прина
лежність, а тому відродження можливе. Сучасна інформатика вже сьогодні 
має можливості зберігати невизначено тривалий час інформаційний еквіва
лент певної особистості; хто знає, можливо це є одна із перспектив реально
го досягнення особистісного безсмертя? Можливо, згодом цей інформацій
ний еквівалент особистості можна буде "прищеплювати" конкретним людям 
(особливо - нащадкам). 

�По-четверте, незрівнянно повніше індивідуальне існування увіч
нюється у творію-tях культури, де творець проявляється з усіма особливос
тями свого мислення, почуттів, світосприйняття, темпераменту, переплетін
ня свідомого та несвідомого та ін . На сьогодні саме культурно-історичний 
процес розвитку людства здатний виводити людину вже за її земного життя 
за межі свого індивідуального та конкретно-історичного �снування і вклю
чати у діалог із особистостями минулого, передавати естафету людям май 
бутнього. Але слід пам'ятати, що й тут безсмертя має місце лише у союзі із 
смертним, тобто культура вимагає належного до себе ставлення, ретельно
го її зберігання, а, окрім того, вона насправді зберігає лише гідне історії. 
Не рідкісними в історії культури є випадки, коли вшановані в певних сусп
ільствах "метри" в подальшому розвитку або взагалі зникали з горизонту 
культурно·історичного процесу, або лишалися на ньому у якості повчаль-

них зразків псевдокультури. 

Окрім цього можна назвати ще й такі виявлення безсмертя: 
• історичне, яке внаслідок незворотності минулого ро

бить унікальним те місце, що його займає кожна людина в . . 
�сторичному процес� життя; 

• соціальне, Щ\) постає як реальність впливу життя люди-
ни на думки і вчинки своїх сучасників і прийдешніх поколінь. 

• Отже, людина є єдністю вічІ-lог,о і тліzтого, скіІ-lчеzюго і 11ескі11че!-l
ного. Як жива істота людиІ-lа не може не жахатися смерті, 1-le відчу
вати страху перед нею, проте реальне осмислення феномену людини 
дозволяє стверджувати, �цо смерть не постає для людини явищем 
виключ1ю негативІlиМ. 

Ще давньогрецький філософ Епікур у свій час стверджував, що людина повинна дя
кувати богам за те , що нікому не надано насильно утримати її в цьому житті . Відомо й те, 
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якої величі набуває в людській духовності феномен людської самопожертви,  особливо 
тоді, коли він здійснюється заради інших людей. Смерть надає людським вчинкам та праг
ненням певного завершення, а, значить, реальної мір и; вона, далі, постає каталізатором 
(прискорювачем) людського самоздійснення; вона зводить людську відповідальність на 
рівень вирішального життєвого чинника; вона, осмислена в єдності із безсмертям, стає 
засадою людської моральності .  Тому ми повинні належним чином оцінити римський девіз: 
"Пам'ятай (завжди) про смерть!", а також твердження багатьох філософів про те, що життя 
слід розглядати як підготовку до гідної смерті. Як же тоді, при визнанні позитивного впли
ву смерті на життя людини,  ми повинні розглядати безсмертя? Напевне, знову-таки - у 
його зв'язках зі смертю . Людина п ричетна і до смерті , і до вічності ; останнє засвідчує 
саме той момент, який ми вже відзначали неодноразово: життя (і буття) людини не можна 
звести до життя її організму. Прагнення безсмертя, боротьба за нього постає показником 
того, наскільки людина спромоглася фактор своєї п ричетності до вищого і вічного реал
ізувати в практичному плані, наскільки вона засвоїла природне, в тому ч ислі - і в собі . 

У кінці ХХ ст. проблема смерті людини виявwzа себе у кількох 
нових аспектах: це є проблеми клонування людини (відтворення 
генетичного "двійника " людини) , проблема "евтаназії" ( "щасливої 
смерті ") . Про клонування вже згадувалось, а "евтаназія " пов 'яза
на із питанням про те, чи можна людині, що страшенно страждає 
від болю, проте точно доживає останні дні, допомогти піти із 
життя бt:зболісно? Як з 'ясувалося, на це питання не існує єдино 
можливої· правwzьної відповіді; з одного боку, якщо ((евтаназію "уза
конити, навряд чи хто дасть гарантію того, що її не будуть вико
ристовувати зі злочинн�ши намірами, з іншого боку, в разі їїузако
нення зникнуть стимули пошуку інших шляхів боротьби із 
передсмертним, стражданням. У той же час не можна робити і 
тих, хто страждає, бранцями прогресизму. Деякі країни сьогодні 
схwzьні узаконити ((евтаназію ': проте інші рішуче наполягають на 
її забороні. З філософської точки зору важливо те, що через евта
назію проглядається суттєвий момент, пов 'язаний із усвідомленням 
смерті: дехто із філософів вважає, що людину лякає не стільки сама 
смерть, якільки уявлення про страждання, що її супроводжують. 
Кожна людина по досягненню приблизно п 'яти років знає, що вона 
смертна; розвинена, сформована людина знає й те, що смерть не 
відокремлена від життя, а складає її необхідний момент, але, по
при все, ситуація виглядає дещо інакше, коли людина не просто про 
все це знає, а знає останню, відміряну їй дистанцію життя. Врешті, 
якщо ми визнаємо право людини розпорядитися власним, життям, 
то, напевне, повинні визнати і лише її право вирішувати питання про 
((евтаназію ". Все інше - питання про соціальні, моральні, релігійні, 
сімейні наслідки такого вирішення - вирішується суспільством в 
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залежності від його стану та рівня розвитку. Але суспільство, як 
відомо, інколи може значно перевершити право окремої людини. 

Як бачимо, залежно від того, на якому рівні розглядають приро
ду людини, формуються ті чи інші уявлення про смертність, без
смертя і комплекс пов 'язаних з ними моральних проблем. З питан
ням про смерть та безсмертя органічно пов 'язане і питання про сенс 
людського існування. З усвідомленням себе в якості особистості, а 
тим більше - індивідуальності, людину починає хвилювати питан
ня: чи є у процесі людських народжень і смертей якийсь вищий сенс, 
ніж просто продовження тваринного життя у зміні популяцій. 
Людина на деякий час може забути про це питання, зануритись у 
щоденні турботи, віддатися справам - громадським, особистим, 
професійним. Але повністю звільнитися від питання про сенс жит
тя вона не може, бо, власне, не вона ставить це питання, а саме 
життя ставить його перед людиною (особливо - в ситуаціях ви
бору) і змушує ії відповідати на нього - і то не лише словами, а й 
вчинками. Отже, знаходження сенсу буття - це питання не лише 
самопізнання людини, а ії самоздійснення. 

' 
• 

• Питання про сенс - це питання про існування у людини таких 
життєвих цінностей; орієнтирів, ідеалів, принципів, п ід які вона 
може підводити більшість ситуацій або вирішень, з якими стикаєть
ся у житті . Якщо певне конкретне явище узгоджується із названи
ми провідними життєвими орієнтирами, людина бачить у ньому 
сенс; якщо входить у зв'язок із ними, проте за змістом їм супере
чить, людина його не приймає, відкидає, засуджує; якщо ж таке 
явище взагалі не стикується із життєвими орієнтирами, воно по
стає для людини як безглузде, позбавлене сенсу. 

Таким чином, питання про сенс передбачає наше вміння 
оцінювати реальні події та явища власного життя, тоб-. . . 
то ВМІННЯ оперувати як стратепчними життєвими ЦІННО-
стями, принципами та ор1єнтирами, так 1 знаннями про 
життя, дійсність, людину. 

Звідси стає зрозумілим, що сенс - це виключно людське яви
ще. Коли людина вміє його вбачати у дійсності, ним оперувати, 
вона йде попереду стихійних процесів життя, принаймні, претен
дує на те, щоби взяти на себе свідоме вирішення та врегулювання 
життя. Ясно також і те, що поза людиною з її життєвими праг-
неннями, штересами, жаданнями сенсу не �снує, а тому стає зро-
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зумілою філософська теза про те, що саме людина наділяє 
дійсність сенсами, хоча сама ця дійсність постає умовою і підста
вою для смислового вщношення. 

В сенсі, тим більше-сенсі життя, концентруються найперші людські цінності 
і праrnення, в ньому людське життя постає сконцентрованим, цілісним. Ось чому 
найпростішою відповіддю на питання про те, в чому полягає сенс життя, може 
слугувати така: у тому, за що ви згідні віддати своє життя. Стає також зрозум
ілою і теза одного кіногероя: знати відповідь на питання про сенс життя, це все
одно, що знати дату своєї смерті. Тут ціна життя та сенс ототожнюються, а смерть 
постає лише як остаточне засвідчення такої ціни. Але, окрім цього, в даному 
вислові проблискує ще й_такий момент: поки життя триває, воно постає відкри
тим майбутньому, і, отже, лишається можливість здійснення вчинків, що можуть 
подати все життя дещо в іншому ракурсі. Звідси випливає досить поширена теза 
про те, Що вищий сенс людського життя полягає в пошуку та продукуванні сенсів; 
існують і реальні взірці саме такої реалізації життя: наприклад, французький 
художник ХХ ст. Пабло Пікассо на протязі свого життя кілька разів докорінно 
змінював манеру своєї творчості, бажаючи випробувати себе в інших стилях 
та напрямах мистецтва. Проте в останньому випадку виникає питання про 
людську самість: чи вона змінюється? А якщо так, то чи існує в такому випадку 
внутрішній "фокус" особистості? Дехто із філософів, психологів, мислителів 
вважає, що самість змінити не можна, що в усіх поворотах долі в людині завж
ди буде лишатися щось її, щось перше та початкове, а дехто вважає, що в дано
му випадку саму зміну сенсів, потяг до неї і постає виявленням самості. Напев
не, зайвий категоризм у вирішенні даного питання не виправданий; скоріше за 
все, в реальних людських самовиявленнях можливе і те, і інше. Бо насправді 
сенсом людського буття може постати майже все, з чим людина стикається у 
житті: це можуть бути гроші та заможність, самопошук та самопізнання, под
виг або чесне служіння, наукові відкриття та мистецька творчість, благополуч
чя дітей та здоров'я інших людей, і т.д. ,  і т. п. І в цьому, зокрема, проявляється 
справжня невичерпність людини і справжнє диво людського життя - його мож
на підпорядкувати певній меті і справді її досягнути. 

• Звичайно, далеко не кожна людина ставить та вирішує питання про 
сенс свого життя, але реально воно все одно вписується у певний об
раз людського самовиявлення. Тому можна виправдано стверджува
ти: якщо ми самі не дбаємо про сенс свого життя та не реалізуємо його, 
то його за нас буде реалізовано - чи-то стихією життя, чи-то іншими 
людьми. Філософія ж однозначно наставляє нас на те, щоби ми були 
гідними дарованого нам випадку нашого життя і розпорядилися ним 
належним чином, тобто - із думкою про сенс, життєві вчинки, відпов
ідальність, реалізацію себе і своєї свободи. 
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Творчість і свобода надають сенсу видам людської діяль' ності і є передумовами самореалізації особистості. Праг-
• нення здійснити сенс життя є основним мотивом людсь

кої поведінки, який не виводиться з інших потреб, а 
навпаки-визначає і:Х. Він притаманний усім людям і є ру
шійною силою розвитку особистості. 

Висновки 

fl:JJ Людське буття настільки складне, розмаїте, варіатив
не, що це дає можливість розуміти людину як мікрокосм, 
як своєрідне зосередження, фокусування потенцій світу, 
виведення і:Х у виявлення та окреслення з найбільшою повно
тою і виразністю. 

Зазначені характеристики людини пов 'язані з ії біологі
чною неспеціалізованістю, а отже - універсальністю, 
унаслідок яких людина постає суб 'єктом історичного про
цесу. Основою специфічно людського способу самоутверд
ження у світі постає людська діяльність, спрямована на 
створення сфери соціокультурних процесів. У цій діяльності 
людина набуває власне людських якостей, проявляючи вод
ночас свої сутнісні сили та багаторівневу складність своєї 
природи. 

Людська персональність є внутрішньою духовною кон
центрацією людини, де своєрідно схрещуються та проявля
ються ії априродні, соціальні та трансцендетальні харак
теристики. Функціонування особистості передбачає певну 
орієнтацію у цінностях людського буття, серйозне став
лення до питання про смерть, безсмертя та сенс життя. 

Резюме 

Ф Людське буття не постає явищем автоматично та стихійно набутим 
людиною,· воно виявляється через цілу низку пов 'язаних між собою ієрар
хічних рівнів людських необхідних якостей, набуття яких вимагає пев
них людських зусиль; внаслідок того людське буття є незавершеним та 
проблематичним, не співпадаючим із поняттями життя та існування. 

® Людський спосіб утвердження у бутті базується на особливих харак
теристиках людської: діяльності, через які проявляють себе екзистенці

али та сутнісні сили людини. 
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® Співвідношення природного та соціального в людині постає одним із 
проявів внутрішнього протистояння між стихійним та регламентова
ним в межах соціального; існування такого протистояння значною 
мірою спричинене здатністю людини виходити за межі наявного - через 
прилучення до трансцендентального. Таке прилучення найбільш яскра
вопроявляється через людську персональність. 

@ В людському прагненні до самовдосконалення, самоутвердження вели
ку роль грають ціннісні орієнтації людини, серед яких на першому плані 
стоїть цінність самого життя та виключне право конкретної людини 
ім розпорядитися,· через це серед провідних цінностей знаходиться і сво
бода, яка має різні тлумачення та виявлення. 

® Смертність людини безперечно ії лякає, проте філософія намагається 
прояснити іїрізні прояви і показати, що з нею пов 'язані питання про сенс 
життя, що у взаємозв 'язку життя та смерті розкривається реальні 
перспективи людського безсмертя. 

C1J Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Зміст поняття «буття людини». Буття, життя та існування людини. 
2. Вихідні характеристики людської діяльності. Екзистенціали та сутнісні 

сили людини. 
З. Цінності людського буття. Свобода як людська цінність .  
4 .  Смерть, безсмертя та проблема смислу життя. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1 .  Буття, життя та існуваю-1я як характеристики людини. 

2. Ієрархічна будова характеристик та проявів людського буття. 

З. Проблема винию-tення людини в ії сучасному окресленні. 

4. Екзистенція людини та ії екзистенціалu. 

5. Найважливіші особливості людської діяльності. Діяльність та само-
діяльність. 

6. Поняття особи та особистості. Роль особи в історіі: 

7. Ціннісні аспекти людського буття. 

8. Поняття та різновиди свободи. Свобода як цінність. . 

9. Проблема людського безсмертя: різні виявлення та аспекти. 

10. Людина в пошуках сенсу буття та власного життя. 
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� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Поясніть внутрішній зв' язок таких особливостей людини, як не
спеціалізованість, універсальність та свобода. 

Завдання 2. В чому полягає проблематичність людського буття? 
Завдання 3. Охарактеризу:йте співвідношення понять буття людини, існу

вання та життя. 
Завдання 4. Покажіть зв'язок розумності людини з тим, що вона здійснює 

свою життєдіяльність у сфері соціокультурних процесів . 
Завдання 5. Наведіть основні характеристики форм людської діяльності . 
Завдання 6. Окресліть сучасне розуміння сутнісних сил людини. 
Завдання 7. Охарактеризуйте основні аспекти філософського розуміння 

людської персональності . 
Завдання 8. Окресліть філософські аспекти проблеми безсмертя людини. 

m Додаткова література з теми 

344 

І .  Антология мировой философии. Т . 3 .  - М" 1 97 1 .  
2 .  А ббаньяно Н .  Зкзистен ция как свобода // Вопрось1 философии. 1 992 .  №8 . 
3 .  Бубер М. Пр облема человека // Два обр аза верь1 .  - М . , 1 995 .  
4 .  Гордієнко А .  Методологічні проблеми осмислен ня буття людини в західноєв

ропейських концепціях другої половини ХХ століття // Філософ. і соціал. дум
ка . 1 99 5 .  №5-6 .  

5 .  Максимов С. І. Особистість і суспільство .  - Харків ,  1 99 3 .  
6 .  Монтень М. Опьпь1 .  Кн . І  и П. - М. , 1 979.  
7 .  Нестеренко В . Г. Вступ до філософії: онтологія людини .  - К. , 1 995 .  
8 .  Ортега-і-Гасет Х.  Бунт мас //Хроніка 2000 .  1 995 .  № 1 -2 .  
9 .  О человеческом в человеке.  - М "  1 99 1 .  
1 0 . Проблема человека в западно й  философии.  - М . , 1 9 8 8 .  
1 1 .  Пролеєв С. В. Духовність і буття людини .  - К . ,  l 992. 
1 2 . Сартр Ж. -П. Зкзистенциализм - зто гуманизм // Сумерки богов . - М.,  1 989.  
І З . Тейяр де Шар ден. Феномен людини // Ч итанка з історії філософії у б книгах. 

Книга 6. Зарубіжна філософія ХХ століття .  - К . ,  1 993 .  
14 .  Трубников  Н. Н. Время человеческого бьпия . - М . ,  1 98 7 .  
1 5 . Хабермас Ю. Пізнання й інтереси // Читанка з історії філософії у 6 книгах. Кни

га 6. Зарубіжна філософія  ХХ століття .  - К. , 1 993 .  
1 6. Шелер М. Положен ня л юдини в космосі //Читанка з історії філософії у 6 кни

гах. Книга 6. Зарубіжна філософія ХХ століття .  - К., 1 993 .  
1 7. Щедрова Т.  Мета суспільства - людина // Віче .  1 995 .  №3.  

1 8 . Зто человек:  Антология .  - М . , 1 995 .  

ТЕМА 1 З .  ЛЮДИНА ТА ії БУТТЯ 



ТЕМА 1 

ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ 

Центр духу, особистість, не є ні предметним, 

ні оречевленим буттям, але є лише постійно 

здійснювана всередині себе самого певна 
побудова актів . . .  Щоби бути особистістю, ми 

можемо лише збирати самих себе у буття 

нашої особистості, сконцентруватися до 

нього , проте не об'єктивуваити його. 

Макс Шелер 
Чим більше людина заглиблюється в своє «Я», 

тим більше відчуває нескінчену значистість 

усякої· , навіть незначної· дрібниці, відчуває, що 

обрати саму себе не значить лише вдуматись у 

своє ((Я» та його значення, але насправді та 
свідомо взяти насебе відповідальність за кожну 

свою справу або дію 

Сьорен Кіркегор 
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Людська особистість (персональність) постає внутр ішньою 
концентрацією людського початку в людині, тому звернення до il 
аналізу є необхідним і виправданим. У філософському дослідженні 
особистості виявляється ії подвійний вимір :  з одного боку, 
особистість постає як "самість " - неподільний атом людського 
початку буття, що дозволяє характеризувати особистість як ідею 
даної людини; у цьому вимірі особистість розкривається через низку 
понять, що починаються словом "само ": самоусвідомлення, 
самовладність, самодетермінація. Проте особистість є властивістю 
реальної конкретної людини, тому інший вимір особистості - ії 
духовний світ, через який людська "самість " виходить у зв 'язок із 
іншими характер истиками людини - із її психологічними 
особливостями, статтю, відношенням до інших людей, поведінкою. 

[!і і іЩ :te] & Після вивчення матеріш�у теми Ви повинні 

� найперші характеристики людської особистості; 
� вихщю поняття, за допомогою яких розкриваються 

найперші виміри людини; 
� співвідношення особистості та цінності; 
� провідні характеристики людської свободи. 

cJr сп іввідносити поняття о с обис_тості із інши м и  
поняттями, щ о  характеризують людину (людина -
індивід - особа) ; 

cJr застосовувати основні виміри людської особистості 
для пояснень певних ситуацій життя; 

cJr використовувати зміст понять цінності та свободи 
для характеристики проявів людської особистості . 

. . 
+ в чому полягає сенс спещального досшдження 

поняття особистості; 
+ як співвідносяться між собою внутрішні та зовнішні 

виміри особистості; 
+ яке значення для характеристики особистості 

мають цінності (в тому числі - свобода у її різних 
проявах); 

+ чому спілкування постає однією із провідних форм 
виявлення людської особистості. 
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О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

1 4. 1 .  Співвідношення понять "людина - індивід - особа -
особистість - індивідуальність" .  

1 4 . 2 .  Фено мен людськ ої осо бистості та  про блема її 
ОНТОЛОГІЧНОГО статусу. 

1 4 . 3 .  Вихідні хар актеристики людської особистості .  
В ідношення "Я і Ти " ,  " Я r a  І нший "  у осо бистісному 
окресленю.  

1 4 . 4 .  Осно в ні аспекти б уттєвих вия влень  людської 
особистості .  

• ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ - дослідження процесів впливу статевих характеристик 
людини на ії інтелектуальні та соціальні характеристики і навпаки. 
• "СА М/С ТЬ " - термін німецьк о ї класичн о ї філосо фії, який набу в  по ширення у 
філософс ьких та психологічних концепціях ХХ ст. ,  де він позначає внутрішній центр 
людської особистості, концентрацію особистих якостей людини. 
• СА МО " .  - перша частина серії терм інів, що позначають суттєві прояви людської 
особистості (самоусвідомлення, самовдосконалення, самодетермінація та ін. ) ; означена 
част ина засвідчує ту провідну особливіст ь особистості, згідно якої остання володіє 
характеристиками субстанціальності, здатно сті бути духовним центром людини та 
вихідним джерелом ії активності. 
• СПІЛКУВА ННЯ - найперша сфера виявлення людської особистості, оскільки саме у 
спілкуванні людина проявляє те, якою мірою вона є особистість; 
• "Я та Я", "Я і ТИ " - провідні відношення людської особистості, в яких вона постає 
через самоусвідомлення (внутрішнє відношення) та через спілкування (зовнішнє виявлення). 

14. 1 .  Співвідношення понять «людина - індивід 
особа - особистість - індивідуальність». 

Поняття "людина - індивід - особа - особистість - індивіду
альність",  перш за все характеризують якісні прояви людини. 
>- Поняття "людина" означає вид у біологічній класифікації, розумну 

істоту, що має принципові відмінності від усіх інших істот. 
>- Поняттям "індивід" позначають окремо взятого представника людського 

роду, якому властиві неповторні й унікальні природні і соціальні якості, 
представлені далеко не у всій родовій повноті та яскравості . Тобто в 
кожному конкретному індивіді представлені далеко не всі можливі 
прояви родових якостей л юдини .  Тому ми не можемо прямо і 
безпосередньо переносити всі характеристики роду на індивіда, як і 
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навпаки. Таку діалектику одиничного та загального в індивіді часто 
позначають висловами: "типовий індивід", "дуже своєрідний індивід" і 
т.ін. 

� П о няття "особи " характеризує певні реальні якості людського індивіда. 
Тому поза індивідом особи немає. Але це не означає, що риси індивіда і 
є рисами особи; такі характеристики індивіда, як зріст, колір волосся, 
вага, особливості , наприклад, форми носа, на особу переносити 
безглуздо. Як звичайно, до поняття особи включають три найважливіших 
моменти. 

По перше, особа - це суб'єкт та об'єкт соціальних стосунків, тобто той, 
від кого продукуються соціальні дії та до кого вони спрямовані; за цією 
характеристикою особа постає у певних соціальних ролях (наприклад, керів
ник, сумлінний працівник, енергійний підприємець та ін.), постає представ
ником певних соціальних верств (особа лицаря, селянина та ін.) . За цією 
характеристикою у більшості розвинених країн досить чітко визначають на 
юридичному рівні, кого і коли можна вважати повноцінною особою, наприк
лад, за ознакою повноліття, можливістю виконання всіх основних соціальних 
повноважень та ін. 

П о-друге, особа характеризується через особливий, неповторний внутріш
ній світ людини з її темпераментом, знаннями, переконаннями, ідеалами, еру
дицією, цінностями. У даному випадку можна вести розмову про "сіреньку" 
особу, видатну особу, непересічну особу, моральну, принципову особу, особу 
інтелектуальн.о заглиблену, примітивну та ін. 

Нарешті, по-третє, особа постає перед нами як людська "самість",  вісь, 
центр, зосередження усіх дійових, психічних та інтелектуальних якостей; 
наявність в особи такої "самості" (дечого такого, що робить особу самою 
собою) дозволяє характеризувати її як сформовану, або розвинену, або 
досконалу, або духовну особу. 

Оскільки особа постає як певна якість людського індивіда, то кожна особа 
є унікальною та неповторною у своїх характеристиках і виявленнях, але 
водночас вона є також представником людської особи взагалі, особи як 
такої, особи як родової характеристики людини. 

Якщо людська особа усвідомлює свої якості , свою уні
кальність, свої вади та переваги, вона стає людською особис
тістю - самодіяльною соціальною та інтелектуальною оди
ницею. Коли ж це усвідомлення сягає розуміння того, що внас
лідок унікальності та неповторності особистості існує дещо 
таке , що м о ж е  виконати л и ш е  в о на (б о б іл ьш е  такої 
особистості немає, не було й не буде) і прагне це виконати 
будь-що, людська особистість набуває рис індивідуальності. 
348 ТЕМА 14. ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ 



• вид живих істот, що займає певне місце в 
ієрархії (сукупності) живих організмів ( homo 
sapieпs); 
• особлива -розумна істота, що має принципові 
відмінності від усіх інших живих істот; 
• характеристика того, наскільки людина є 
людиною, ступінь відповідності певноїконкрет-
1-юїлюдини нашим уявленням про сутність 
людини; 

+ одиничний представник роду і стоїть у ряді 

таких понять: рід - вид - індивід; 

+ є носієм якихось ваJІсливих рис, притаман-

них родові загалом; 

•:• суб 'єкт та об 'єкт соціальних стосунків; 

•:• неповторний внутрішній світ людини з ії 
темпераментом, знаннями, переконаннями, 
ідеалами, ерудицією, цішюстями; 
•:• людська самість, вісь, центр, зосередження всіх 
дійових, психічних та інтелектуальних якостей; 

./ людська особа, що усвідомлює своїякості, свою уні
кальність, свої вади та переваги; 

* особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї непов-· 
торності розуміє, що дещо в цьому житті може 
зробити лише вона і прагне це реалізувати; 

•Поняття і�щивідуальносrі може викликати (і викликає) асоціації з і�щи
відуалізмом, і для таких асоціацій є певні підстави.  Справді, індивіду
альність не може сформуватися без самоусвідомлення, без виділення себе 

з-поміж інших людей, без певної внутрішньої зосередженості. Але це не 
означає і не передбачає людської самоізоляції. Навпаки, усвідомлюю

чи свою незамінність, і�щивідуальнісгь, людина усвідомлює і свою повну 
ідентичність з іншими людьми: адже зрозуміти свою унікальність можна 

лише у порівнянні із іншими людьми та лише за умови переконаності у 

тому, що всі інші люди є люди, але в чомусь - не такі. Мірою відпові
дальності людської індивідуальності стає вселюдськість, усвідомлення 
своїх жипєвих здійснень як загальнолюдських або як здійснень, які щось 
змінюють у стані людства в певному змістовому значенні: коли чогось 
досягає якась окрема індивідуальність, то це демонструє можливості 
людства або людини, як родової істоти. 
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14.2. Феномен людської особистості та проблема її 
онтологічного статусу 

Звернення до людської особистості ,  як до окремої теми 
філософських роздумів ,  зумовлене тим, що людське буття 
постає складним, багаторівневим, а це змушує поставити 
питання про те, що є ядром, найпершим носієм людських 
якостей.  В ід в ідповіді на це питання залежить як наше . . 
розумшня людини, так 1 осмислення того, на що в першу чергу 
та переважно треба спря м о в ув ати зусилля в процесі 
формування людини, і тим більше - в процесі її виховання. 

Зазначене питання є досить складним та спірним для 
філософів, психологів,  учених: як розуміти сутність людини? - як . . . . 
уюкальну сукупюсть матер�альних елементш, процесш та 
взаємодій (а); як дещо, що принципово перевершує все фізичне 
та природне (б); як результат тривалого процесу пристосування 
форм життя до найоптимальніших варіантів самопродукування, 
самозбереження та самореалізації (в) ; як агента соціальних 
процесів (г); як симбіотичну істоту, що має природне походження, 
проте запрограмована на виконання якоїсь вищої, але - не 
відомої їй мети (д)? - Можливі варіанти відповідей на зазначене 
питання можна збільшувати, але й так помітно, що всі вони 
справді мають відношення до сутності людини і, більше того, 
приймаються певними людьми 1 можуть використовуватись як . . 
засади певних сощальних чи поштичних програм. 

' Найбільш прийнятним та виправданим вважається погляд, згідно якого 
в основі людини як людини лежить така ії своєрідна та унікальна 

8 властивість, як здатність бути особистістю. 

Суспільна думка та філосо фія Х Х  ст . майже весь час 
перебувала  в стані підвищеного і нтересу до л юдської 
особистості, тому що саме в цьому столітті дуже болючими . . 
постали питання про людську шдивщуальну життєву та 
соціальну позиц�ю, про можливі межі проявів людської сваволі 
та жорстокості, про засади справжньої людяності в людині та 
суспільстві .  У найпершому окресленні людська особистість 
постала як те, що є внутрішнім носієм людських якостей, їх 
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концентрацією та дшовим джерелом. Це значить ,  що 
характеристики особистості - це не зовнішні риси чи ознаки 
людини, а внутрішні . Як правило, в особистості виділяють 
духо вний центр людини,  її самість ,  як те,  що може бути 
притаманним лише людині та, понад цим - лише цій людині(l); 
а також центр або вихідне джерело ії життєвої (не в біологічному 
сенсі) дієвості, енергії (2) . І • Особистість - це певна духовна якість та прояви цієї якості в дії. 

Тому, наприклад, людину конформістських схильностей, тобто 
схильну підкорятися, приймати різні нав'язані їй позиції, навряд чи 

можна охарактеризувати як цілісну або сформовану особистість. 

Якщо замислитись над означеними характеристиками особистосгі, то вони 
не можуть нас не вразити, адже, як особистість, людина постає для себе, та й 
для всього світу як істота цілком самостійна, самодімьна, така, що сама 
собою та від себе продукує і здійснює певні дії та вчинки. За великим рахунком 
виходить, що над людською особистістю ніхто не владний. Вона постає як 
цілий світ, як своєрідний універсум, що має власний зміст та власну енергетику. 
Звідси стає зрозумілим, чому такі пропагандисти персоналізму (див. розділ 9), 
як М.Бердяєв та Е.Муньєвважали сприяння формуванню mодської особистосгі 
найпершим завданням і суспільства, і філософії: адже лише при наявності в 
суспільстві хоча б необхідної "критичної маси" особистостей людство могло 
би сподіватися на те, що такі речі як справедливість, добро, істина, любов 
позбудуться статусу утопічних мрій і постануть житгєвими реаліями. Одна лише 
згадка про такі події історії ХХ ст:, як Жовтнева революція в Росії, фашизм у 
Німеччині, маоїзм у Китаї та Камбоджі, численні приклади геноциду, 
політичного терору, змушує відчувати жах перед наслідками людської 
покірливості, перед відсутністю у людей визначеної життєвої позиції, 
внутрішнього особистісного центру. І навпаки, історія надає нам багато 
свідчень того, як може виявляти себе mодська особисгість і як це може впливати 
на людське оточення. Наприклад, один із перших епіскопів !єрусалима Ігнатій 
Богоносець не піддався на вимогу римлян відмовитись від християнства; він не 
лише не злякався перспективи бути кинутим в амфітеатр на поталу диким 
хижакам, а й вважав таку свою долю виявленням свідомо обраного життєвого 
шляху. Джерела свідчать, що його незворушність лякала римських вояків. 
Швейцарський письменник М. Фріш в романі "Штіллер " описує людину, усе 
життя якої пройшло під знаком одного вчинку: юнак пішов добровольцем у 
іспанські червоні бригади, але коли прийшов до переконання в тому, що 
громадянська війна з обох сторін була вкрай жорстокою і несправедливою, він 
насмілився не виконати відповідального завдання "червоних" і скласти зброю 
перед фашистами, хоча знав, що останні мали наказ не брати полонених. Саме 
ці приклади вказують на найперші характеристики mодської особистосгі: вона 
керується виключно внутрішніми мотивами і засвідчує це певними діями. 
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Якою ж є природа людської' особистості? Чи не виглядає вона 
якимсь генетичним парадоксом, коли замість самозбереження 
наражається на смерть? З позиції підходу до людини, як до 
мікрокосмосу, що містить у собі основні властивості макрокосм осу 
(тобто великого космосу), особистість якраз і засвідчує цей момент, 
тобто вона постає нічим іншим, як виявленням самодостатності 
людини в своіх найперших якостях та властивостях. 

Марксизм вважав, що людський мозок є ніщо інше, як "вища форма 
організаціі" матерії"' і, отже, у концентрованому вигляді містить в 
собі всі ті властивості, які у розгорнутому та розпорошеному вигляді 
спостерігаються в природному світі поза людиною. Але чому, власне, 
певна частинка матерії" повинна бути носієм іУ всезагальних якостей? 
Чому до того ж ці якості повинні виходити за межі матеріальності 
та переходити у духовне? - Ці питання в марксистській філософ й. 
навіть не обговорювались саме тому, що все замикалося на матер й: 

Чи можна вважати людську особистість результатом людської 
впертості, сваволі, бажанням протиставити себе усьому іншому? 
Треба сказати, що такі моменти, акцентовані, наприклад, Ф.Ніцше, 
дійсно притаманні проявам особистості, проте навряд чи вони, 
навіть об'єднані разом, дадуть або пояснять нам феномен людської 
особистості. На сьогоднішній день можна впевнено стверджувати, 
що в цьому феномені, тобто в людській особистості ми стикаємося 
із проявами людської субстанціальності. У філософській традиції 
(див . розділ 1 1 ) термін "субстанція" позначає здатність бути 
причиною себе самого, тобто не мати зовнішніх чинників, а лише 
внутрішні. Саме це ми і спостерігаємо в людській особистості. 

Оскільки сучасна філософія більше зосереджена на понятті 
буття, ніж субстанції, остільки ми можемо стверджувати: яви�це 
особистості - це явище онтологічне, тобто це є певний прояв 
буття або його характеристик. 
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Бути особистістю-це значигь не лшпе займати певне місце в суспільстві, 
а, скоріше, займати певне місце в тотальності бупя, утворювати певний 

завершений та своєрідний універсум. Із певним сгупенем умовності можна 

' характеризувати особисгісгь як буттєвий атом: кожна особистість - це 
унікШLьне самозосередження тотшzьності буття. Тобто, в особисгосгі є 

е тотальність буття, але вона подана в унікальному та своєрідному виявленні. 
Тому для тодської особисгості питання про її автеmичність, непоруuтість, 
цілісність інколи важить більше, ніж питання про самозбереженнятодини. 
Це значигь, що бути саме у такий спосіб або не бути взагалі - це є основне 

внутрішнє питання тодської особистості. 

На думку засновників персоналізму (М.Бердяєв,  Е.Муньє) 
онтологічні характеристики особистості зумовлені її прямим 
відношенням до Бога: оскільки Бог вклав у душу кожної людини 
частку свог.о духу, . а ос1:а�н�й має такі риси, як вічні

_
сть , 

самодостатюсть, єдюсть, цш1сюсть, енергетична невичерпюсть, 
то й людина як особа постає саме в таких окресленнях. В таке 
тлумачення сутності особистості добре вписується і теза 
С.Кіркегора про те, що "людська індивідуальність знаходиться 
в абсолютному відношенні до абсолютного " .  Засновники 
персоналізму вважали, що таке розуміння особистості зумовлене 
не зверненнями до Біблії, а уважним проникненням у вихідні 
засади людини: якщо ми щиро та наполегливо будемо робити 
спроби осмислення своїх найперших засад, підвалин, основ, то 
прийдемо до висновку, що в нас засіяне, в нас присутнє дещо 
саме таке : самодостатнє ,  непереборне, самовладне та 
всемогутнє. Як особистість, людина абсолютна, всевладна і 
всемогутня. Інша справа, якою мірою ми за реальних умов нашого 
людського життя можемо виявити та реалізувати властивості 
бути особистістю . Оце останнє питання І. Кант вважав 
найпершим питанням філософської антропології. 

14.3. Вихідні характеристики людської особистості. 
Відношення "Я і Ти", "Я та Інший" в особистісному 

окресленні 

Людська особистість окреслюється перед нами,  як 
концентрація тих якостей, які ми традиційно пов'язуємо із 
л юдським початком буття , тобто саме осо бистістю 
визначаються прояви людини як людини. В цьому сенсі ми 
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можемо характеризувати людську особистість платонівським 
ПОНЯТТЯМ "ідея ": особистість і постає як ідея саме цієї людини, бо 
саме як особистість вона займає певну "нішу " в цілісному 
універсумі людства. Тому, виходячи із розуміння людини як 
особистості, можна впевнено стверджувати, що кожна людина є . . . . . 
уНІкальною та незамшною, 1 навпь мати пщстави для тверджень 
про незнищуваність людини як особистості : адже, якщо вона 
займає певне місце в цілому універсумі можливих людських . . . . . . 
проявш, то означене м1сце НІЧИМ 1 НІколи не можна замшити. 

За своєю структурою особистість постає, з одного боку, як 
самість, внутрішня концентрація людських якостей, з іншого 
боку - як духовний світ (або універсум) людини. 

ч���� �;;�о:��"�� , . n�::;;и;�:�:;кої ;;�о --------1 

ідеали, 
мотиви, цінності 

пр инцип и, 
переконання, вірування 

�------• знання, погляди, еру
диція, вищі почуття 

самоусвідомлен ня 

самодостатність 1-�1-------• 
сенсопокладання І-�.-------• 

самодетермінація .... �------• 

самовизначення 1 ... �1---------• 

Відповідно, і характеристики особистості можуть бути розкритими 
в двох аспектах. Як самість, особистість виявляється через: 

• самоусвідомлення: із всього розглянутого раніше випливає, що не можна 
бути особистістю, не замислюючись над тим, що таке людина, що вона 
привносить в цей світ, що вона може і що повинна робити; відповідно, 
все це особистість переносить і на себе: Це не значить, що всі свої дії 
вона обов'язково планує та розраховує, але це значить, що вона весь 
час перебуває у процесі самоусвідомлення та самовизначення; 

• самовизначення: тут важливо збаrnути, що лише самовизначення врешті 
дозволяє людині перебувати у творчому відношенні до дійсності та до 
себе самої; якщо би людина визначалася чинниками

' ззовні, вона була 
би простою часткою загального природно-космічного процесу; 

354 ТЕМА 1 4. ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ 



• Загострюючи означену характериСГШ<у mодської особистості, М.Бердяєв 
наполягав на тому, що, як особистість, людина володіє абсолютною 
свободою; без припущення останньої у нас не буде ніяких підстав 
приписувати mодині свободу хоч в якійсь мірі, бо чого ж тоді це буде міра? 

• самодостатність:  варто усвідомити, що характеристики людської 
особистості надають mодині величезні переваги перед всіма іІшrnми видами 
сущого, проте вони вводять її і в ситуацію певного життєвого драматизму: 
особистість, за великим рахунком, може покладатися лише на саму себе. 
Людина як особистість завжди самотня і тою чи іншою мірою це відчуває. 
Згадаємо, ЩО С.Кіркегор виводив момент екзистенціального відчаю як 
нео бхідний у сходженні людини щаблями свого становлення . 
Самодостатність - це самовладність, але це і ситуація перебування віч-на
віч із вічною таємницею буття, із вічною німотністю світу. В античній 
філософії цей момент mодської особистості позначався терміном "автаркія" 

- вміння людини володіти собою, оскільки, за великим рахунком, цього їй 
не надасть ніхто: або вона самодостатня та самовладна, усвідомлює це і 
здійснює хоч якоюсь мірою, або вона відмовляється від своєї людськості. 
До речі цим моментом в певному аспекті можна пояснити і виправданість 
заборони смертної кари (в тому числі - і в Україні): лише сама людина, 
оскільки вона особистість (потенційно чи реально), може сприйняти 
покарання; її знищення завжди буде актом зовнішнім, суто фізичним, тобто 
таким, що не відповідає своєму цільовому призначенню. Самодостатність 
людини проявляється, зокрема, і в тому, що вона, усвідомлюючи свою 
смертність, не живе так, як приречена до страти, а може радіти життю, 
переживати щасшmі моменти особливого відчуття повноти буття, повністю 
зливатися своїми почуттями із плинними миттєвостями життя. Ще 

, Арістотель писав про те, що здатність сміятися прирівшоє людину до Бога. 
До інших яскравих проявів людської самодостатності можна віднести гру 
(у будь-яких її варіантах), творчість, бажання людини йти на ризик, на 
самовипробовування, внутрішнє переконання у своїй незнищуваності, у 
здатності здолати всі та всілякі біди, негаразди життя; 

• сенсопокладання: люди давно помітили, що для внутрішнього стану 
людини надзвичайно небезпечною постає втрата смислової перспективи; 
безглуздість дій та життєвих ситуацій руйнує mодину. В Стародавній Греції 
був міф про Сізіфа, якого боги покарали у дуже своєрідний спосіб: вони 
змусили його вкатувати кам'яну брилу на гору, то, проте, як тільки мета 
досягалася, брила неминуче зривала і скачувалася вниз. Таке покарання 
було подане як найтяЖче з усіх мо:Жливих. Але французький філософ
екзистенціаліст та видатний письменник А .  Камю переосмислив цей міф: 
він змалював цю ситуацію так, що дане покарання дійсно може виявитися 
страшним та руйнівним лише за умови його внутрішнього прийняття; якщо 
ж Сізіф внесе свій власний се�с у цю, ніби-то зовсім безнадійну справу, він 
не лишене втратить своєї мужності, а й яскраво виявить себе як особистість. 
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Розглядаючи цю характеристику особистості, ми повинні звернути увагу 
на принципову відмінність сенсопокладання від цілепокладання. Ціль, мета 

- це також важливі характеристики людини та людської діяльності, проте, 
як свідчать дані науки, цільова діяльність притаманна всім живим 
організмам. Більше того, в своїх цілях кожна істота демонструє свою 
визначеність, видову обмеженість: хижаки полюють тільки на певних 
тварин, птахи шукають лише певних умов для побудови гнізда та ін. І 
людина, коли вона ставить перед собою якусь мету і прагне її реалізувати, 
постає безумовно обмеженою, обмеженою саме лише тими діями, які ведуть 
до такої реалізації. Зовсім інша ситуація виникає тоді, коли йдеться про 
сенс: якщо мета передбачає цілеузгодження (тобто узгодження із цілями) 
то сенс передбачає ціла-узгодження (тобто узгодження із цілим). Яке ціле 
мається на увазі, де і як людина може мати таке ціле? Ми вже казали про 
те, що людська особистість постає як індивідуалізована тотальність, тобто 
особистість - це прилучення людини до цілого. І самодостатність 
особистості можлива лише тому, що вона постає для себе як цілісність, 
повнота. Отже, тоді, коли людина діє із прагненням реалізовувати себе як 

особистість, завжди залишатися вірною своїй самості, вона діє на основі 

сенсу, тобто цілісно, орієнтуючи всі свої дії та вчинки на єдиний центр. З 

позиції суто емпіричної людське життя навряд чи може мати сенс:. за 
фізичними характеристиками людина (особливо на тлі космосу) мізерна, 
за повсякденними потребами та прагненнями -далека від величі, за тими 
ситуаціями життя, в які вона найчастіше потрапляє - невиразна. Проте, 
варто нам лише перенести свій погляд на характеристики особистості, як 
картина кардинально змінюється: людина своєю самовладністю, 
автаркією, вмінням покладати сенс підноситься над всім матеріально
фізичним. І тепер вже космос постає невиразним у порівнянні із людиною; 

• сшюдетпермінація (самовизначення): ця характеристика особистості 

лоrічно випливає із попередніх і постає ніби їх завершенням: як особистість, 
людина сама визначає себе, своє життя, свою долю, свій буттєвий статус 
і свою настроєність щодо буття і життя. Самодетермінація виявляється 
перш за все в тім, що особистість розкриває себе як джерело енергії 

творення, як деяка вихідна занепокоєність, що засіяна в саму сутність 

людини. Спроби перенести на людину механізми тваринного пристосування 
до ситуацій та обставин ж1цтя повинні були би свідчити, що людина прагне 
спокою, рівноваги (таке трактування діяльності людського інтелекту 
проводив швейцарський психолог Ж. Піаже) , а досягнувши їх, повинна 
була би відчувати задоволення. Проте насправді людину обтяжують як 
надмірні стреси, конфлікти, нестійкість її становища, так і одноманітність, 
спокій, відсутність змін. Дослідження ранньої дитячої психіки засвідчує, 
що вже маленька дитина більше тяжіє до продукування схем діяльності та 
їх зміни .  Розвинена ж особистість характеризується принциповою 

занепокоєністю, активністю, динамізмом. 
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У вимІрах духовного свпу людська особистість 
характеризується тими рисами та ознаками, яю вже певною 
мірою розглядались та окреслювались у попередніх темах та 
питаннях: це перш за все, ідеали, мотиви та цінності ( 1) ,· 
принципи, переконання, вірування (2) ; вищі почуття, погляди, 
інтелектуальна ерудиція (З) . 

' 

То бто,  перш за  все духовний світ людини постає в 
окресленнях найперших людських життєвих орієнтирів, але його . . . 
змІст та життєва значущІсть проявляється у людських дІях, тому 
духовний світ людини сполучає її самість із реальними процесами 
людського життя. Людську особистість не варто розглядати 
як дещо утаємничене, недосяжне та незбагненне: ми не зможемо 
зрозуміти і оцінити людину тільки за її матеріально-фізичними 
виявленнями; сюди слід додати її духовний світ, але і цей 
останній не буде являти собою дещо ціле, завершене, своєрідне 
та неповторне поза  його в нутрішньою концентращєю, 
зосередженням на людській самості .  

1 1 •Отже, людська особистість розкривається через співвідношення 

"самість - духовний світ - діяльність" . 

П роте самий ф акт концентрації 
якостей особистості навколо її самості 
п ор оджує дещо н е сп одшаш для 
повсякденної свідомості проблеми. 
Найперша серед них - це усвідомлення 
людш-юю власного Я, або, як це інколи 
подають в дослідницькій літературі ,  
це є проблема ''відношення Я до Я". 
Здавал ося б ,  це  я кась нереаль н а ,  
може навіть вигадана проблема, але 
насправдІ кожна людина стикається . . . 
ІЗ нею в своєму ЖИТТІ, ОСКІЛЬКИ кожна 
люди н а ,  п о - перше , має п одв ійне  

сприйняття свого Я: внутрішнє, із середини своєї свідомості, 
та зовнішнє, через ставлення до себе інших людей .  Отже,  
відбувається постійне примірювання внутрішнього Я (Я свого 
самосприйняття та самооцінки) із зовнішнім Я (із тим Я, яке 
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приходить до нас через оцінки інших людей).  Такого роду 
примірювання є особливо значущим для людської особистості 
в процесі її становлення. 

Відношення "Я до Я" є дуже важливим з позиції людського 
самопізнання та самоідентифікації: в р ізних життєвих 
ситуаціях людина не лише проявляє себе, а й відкриває сама себе. 
Як правило, людина, спостерігаючи із середини за самою собою, 
бачить та розуміє в собі більше, ніж інші люди, тому вона 
схильна прощати собі набагато більше, ніж іншим людям. З 
іншого боку, вона може поставати для себе самої незавершеною, 
непевною, в той час, як інші, як здається, діють впевнено та 
однозначно; адже іх внутрішні вагання та боріння для нас є 
закритими, невідомими. По-друге, відношення "Я до Я" постає 
як вход:ження людини у своєрідJ-Lий екзистенціальJ-Lий туJ-Lель: 
ад:J-Ісе кожна людина не є ні автором, ні власником свого Я,· вoJ-La 
віднаходить це Я в собі, як дещо ій наперед задане. Звідки прийшло 
це Я до нас? Що воно несе із собою? Що це взагалі за здатність 
самоідеJ-Lтифікації та самоконцеJ-Lтраціїлюдини через Я?- Усі ці 
питання надзвичайно важливі як для окремої людини, так і для 
людства в цілому. Наприклад, в питанJ-Lі про можливість чи не 
можливість застосування смертної кари завжди так чи інакше 
постає питанJ-Lя про найперші підвалиJ-Lи людськості і про те, хто 
та якою мірою може ними розпорядитися. Окрім того, майже 
кожJ-Lа людина відчуває, що через певну спрямоваJ-Lість свого Я 
вона привносить в світ, у життя дещо неповторне, деяке нове 
виявлення і себе, і світу, і буття. 

Два моменти - зосередження людської особистості на сам ості 
та недоступність нам внутрішнього світу іншої людини -
породжують проблему відношення "Я та Іншій ". Людська 
особистість самодостатня, самовладна, а тому вона діє лише із 
себе самої. Виникає питання: як при цьому розглядати інших 
людей? Як елементи моїх життєвих ситуацій? Як перешкоди на 
шляху моїх самоздійснень? Ці питання постають особливо 
гострими в так званих ліберальних суспільствах, що базуються 
на ринкових економічних відносинах. Тут окрема людина не 
лише в св оїх особистісних виявленнях, а 1 в реальних 
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міжі�щивідуальних стосунках постає в якості єдиного суб'єкта 
своєї життєдіяльності, отже питання про ставлення до інших 

лише на оснош аналогії із власними самоспостереженнями. 
Проте повна аналогія тут неможлива з тої простої причини, що 
ніяка інша людина не може бути повністю тотожною нам. 
Значить ми повинні розповсюджувати аналогію не на всі 
характеристики духовного в іншій людині, а на його якість, 
структуру, функції. Наприклад, І.Кант вважав, що визнаючи за 
собою право керуватися розумом, мИ повинні надавати таке 
право і всім іншим людям. Якщо ми надаємо собі право на 
помилку, те ж саме ми повинні надати і іншим. Тобто йдеться не 
про повну тотожність нас із іншими, а про прийняття інших 
людей в тих якостях та функціональних окресленнях, які ми 
віднаходимо в собі . 

•Цей момент принципового прийняття Іншого в його власних якостях ' за аналогією із Я позначається як входження у відношення до Іншого 
через в ідношення "Я і Ти ". Дане в ідношення принципово  

8 протиставляється відношенню "Я і Воно ": останнє припускає 
відсторонене, байдуже, нівелююче ставлення, а відношення "Я і Ти" 

передбачає момент злиття себе із Іншим, момент повного ототожнення. 

Багато філософів і психологів вважає, що лише таке 
відношення є справді людським, бо лише воно може породити 
справжнє співчуття, співпереживання . Наприклад, відомий 
німецький філософ В.Дільтей вважав, що відношення "Я і Ти" 

передбачає вміння людини стати на місце іншої людини, . . . 
вщчувати те, що може вщчувати шша людина. 
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• Можна однозначно стверджувати, що кожна людш-ш на шляху свого 

самопізнання та самоутвердження повинна пройти школу такого 

відношення, бо врешті лише так можна увійти у реальне відчуття 

неподільності людського початку буття. Це не передбачає відмови 

від св о єї індивідуальності ; навпаки,  лиш е  там, де є така 

індивідуальність, де є усвідомлення ролі та значення людської самості, 

виникає потреба та реальна можливість будувати людські взаємини 

на основі відношення "Я і Ти". При цьому відношення "Я та Інший" 

переходить у відношення "Я і Ми '', тобто у відношення, в якому закони 

людської всеєдності виявляються єдино значущими в справі 

становлення людської особистості та її самореалізації. 

14.4. Основні аспе1�ти буттєвих виявлень людської 

особистості 

Людська особистість реалізує себе через основні форми 
діяльності (див .  розділ 1 2) ,  фактично створюючи усе строкате 
багатство людської життєдіяльності .  Але форми прояву 
особистості, напевне, так само невичерпні, як і її корені . Тому 
варто придивитися до цього спец�ально. 1 1 Н�йперше ви�влення особистості - це її акп:ивність, що, 

в юнцевому шдсумку, виливається у творчzсть . 

Оскільки особистість неповторна, остільки відбиток цієї 
неповторності лежить на всіх продуктах її діяльності. Досить 
яскраво це проглядається на прикладі мистецтва, оскільки . . 
справжшми творами тут визнаються лише п, що постають 
оригінальними. Проте, як засвідчують спеціальні дослідження, 
неможливо вилучити елементи особистісних проявів із науки, із 
практичної діяльності, із людських стосунків . Здавалося б ,  
науковець спостер1гає за реальними процесами та  явищами 
дійсності і виконує лише роль їх ретельного реєстратора, але 
насправді має значення, що саме він обирає в якості об'єкта 
дослідження, які використовує для його вивчення засоби ,  
поняття, теоретичні принципи, нарешті, які назви він дає своїм 
відкриттям. У се це задає певну інтелектуальну традицію в даній 
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. . 
галуз1 науки, яка може виявитись вир1шальною та доленосною 
для її подальшого розвитку. 

• У цьому сенсі саме людська особистість постає J-Le лише 
джерелом творчої активJ-Lості, а й J-Lосієм іїрезультатів , 
при тому у п одві йн ому значенні : з одного б оку ,  
особистість засвоює історичні здобутки інших поколінь 
та культурних традицій, а, з іншого боку, вона сама 
виявляється як їх опредметнення та актуалізація .  Тому 
врешті поза реальними якостями реальних особистостей 
не існує культурно-історичної традиції, наукової школи, . . 
�сторичного досвщу.  

Як вже неодноразово зазначалося, для людини, тим більше 
для особистості найпершим предметом творчості постає вона 
сама, тому творчість, як вияв особистості, слід доводити до 
себе-творення (або самоствореJ-LJ-Lя) :  людська особистість,  
врешті , творить себе сама, а тому її необхідною ознакою 
постає потреба у самовдоскоJ-LалеJ-Lні. 

В психології існують численні типології людської особистості; 
ми не будемо розглядати їх докладно, але нагадаємо, що ще 
Арістотель поклав початок таким типологіям, виділивши 
чотири різновиди характерів (холерик, caJ-LгвiJ-Liк, флегматик, 
мелаJ-Lхолік) . К. Г. ЮJ-Lг за проявами ділив особистості на 
іJ-Lтровертів (більше спрямованих вглиб себе) та екстравертів 
(більше спрямованих на зовнішню активність) . Представники 
дуже розповсюдженої сьогодні течії соціоніки поділяють людські 
осо бистості на численні р ізновиди в залежності в ід їх 
спрямованості та особливостей інтелектуальної діяльності 
(творці та виконавці, поети та мислителі та ін.) .  Всі ці типології 
активно використовуються у психологічній практищ. 

У філософії на перший план виходять соціальні та історичні 
прояви особистості, де типологізуючі функції виконують такі 
ознаки, як ( {соціальJ-Lа роль ", ({соціальJ-Lий статус ", ''соціальJ-Lа 
верства ". Історія засвідчує , що всі ці ознаки відіграють 
колосальну роль у реальному житті як окремої людини, так і 
суспільства в цілому. При тому, як казали в Стародавю"о:му 
Римі , не лише посада творить людину, а й людина творить 
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посаду: особистість так чи інакше індивідуалізує певну соціальну 
посаду або роль, оскільки в ній ніколи не розчиняється. 

Щоправда, з давніх часів існує стійка тенденція вважати, що справжня, 

' творча, розвинена особистість стоїть поза всіма цими соціальними 

8 обмеженостями, сприймаючи їх як умовні . Наприклад, поза соціальним 

статусом знаходився Сократ; Христос закликав людей бути дітьми, 

які також знаходяться поза соціальними рангами. 

Проте в реальному житті суспільства кожна людина набуває 
соціальних якостей (проходить соціалізацію) лише включаючись 
у виконання тих чи інших соціальних функцій. Соціальні верстви 
визначаються характером соціальної діяльності, заможністю, 
юридичним статусом (наприклад , дв оря;ни , чиновники , 
підприємці); соціальні ролі - характером соціальної функції у 
відношенні до інших людей (наприклад, соціальна роль 
дбайливого батька, нареченої, службовця, представника влади 
та ін .) . В усіх зазначених виявленнях людська особистість так 
чи інакше засвідчує свій рівень, свою зрілість, свої активність та 
обдарованість. Проте, якщо вона виходить на рівень глибокого 

. . . 
усвщомлення тих тишв людських вщношень ,  я ю  ми  
характеризували через відношення "Я та  Інший", "Я і Ти", "Я 
та Я" , то елемент вселюдськості так чи інакше починає 
проявлятися в ній як провідний та вирішальний . М ожна 
стверджувати, що якщо розуміти філософію як своєрідну 
"топографію" людськості, то особистість при цьому постане як 
основний компонент такої топографії. 

Досить відчутного поширення набувають в наш час так звані гендерні 
дослідження, які стосуються з'ясування відмінностей в інтелектуальних та 

соціально-дійових проявах між чоловіками та жінками. Засновник цього 
напряму досліджень англієць Ентоні Гіденс почав доводити, що відмінності в 
поведінці, в самоідентифікації, в само проектах та претензіях чоловіків та жінок 
зумовлені не статтю, а соціальними чинниками-традиціями, вихованням та ін. 
Відповідно, було висунуте гасло сприяти переходу від неправильної, 
орієнтованої на чоловіче, цивілізації до цивілізації, де між чоловіками та 
жінками будуть усунуті штучні та невиправдані розмежування. Гендерні 

дослідження були поширені на сферу культури, соціальної та політичної 

діяльності, навіть-на дослідження в галузі епістемології. В останньому випадку 
почали вивчатися особливості побудови інтелектуальних процесів та структур 
представниками різних статей. В цілому не можна не визнати виправданості, 
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цікавості та корисності гендерних досліджень; можливо, їх результатом стане 
виправдане порівняння жіночого та чоловічого, так багато разів обіграного в 
анекдотах та байках різного типу. Проте прихильники усунення відмінностей 
в соціальних та культурних статусах жінок та чоловіків не враховують однієї 
простої речі: такі відмінності не були привнесені в суспільно-історичний процес 
ззовні або ппучно; навпаки, воІШ ВИІШКЛИ стихійно, спонтанно, ніби самі собою. 
Це значить, що під ними існувала серйозна основа. 

Можна погодитись із тим,  що сучасний стан суспільства дозволяє 
максимально здолати такі відмінності , але не можна погодитись із 
характеристикою останніх як невиправданих, умовних, спричинених злою 
волею однієї частини людства. Така ситуація із гендерними дослідженнями 
змушує звернути увагу ще на одну сторону реальних виявлень особистості: 
якості особистості не підвішені в невагомому просторі, вони є властивостями 
реальної· живої· людини . Навряд чи можна вважати, що характеристики 
особистості ніяк не пов'язані із біологічними та психологічними властивостями 
людиІШ, скоріше навпаки: оскільки інтелектуальні, духовні процеси вИІШкають 
на грунті біопсихічних, остільки між тими та іншими існують взаємні переходи 
та впливи. Духовне вище від психічного, а тому від нього максимально вільне, 
принципово самодетерміноване. Але духовне перш за все обернене до біо
психічного, ним трансформується, його враховує .  Дослідження процесів 
становлення людської самоідентифікації засвідчує, що діти ідентифікують себе 
спочатку на основі власних тілесних характеристик та проявів, а потім - на 
основі психічних. Багато чого в засадах нашої особистості накопичується на 
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основі живих вражень, якихось первинних імпульсів, яскравих та неповторних 
образів, що досить органічно поєднані із вЩчуггями, тілесІШМИ рухами, емоціями 

та ін. Тому своїми оригінальністю та неповторністю mодська особистість багато 
в чому завдячує миттєвостям та неповторностям напшх живих відчуггів, інтуїцій 

та вражень. Все це входить в нашу духовну біографію, а остання постає основою 
нашої самоідентичності. 

До особливої сфери реальних проявів людської особистості 
слід віднести також спілкуваю-tя, яке філософія розглядає досить . . . 
широко: це не лише сумІсне проживання, сумІсна дІяльюсть, 
мовне спшкування, а й входження в інтимні стосунки, діалог із 
іншими історичними епохами,  культурами, зміна  форм . . . 
дІяльносп, взаємини ІЗ природою, акти самошзнання та 
самоідентифікації. Оскільки людина не наслідує генетично 
людські якості, саме спілкування відіграє вирішальну роль у 
тому, що і як буде входити в духовний світ людини, та як в 
останньому буде проявляти себе людська самість. 

Спілкування - це один із важливих початків людини як людини; 
недаремно школи говорять, наставляючи людину: дивися, як це 

роблять інші, і роби так само. Естафету людськості ми переймаємо від 

' інших людей, .які є справжньою актуальністю людського початку 
буття, і вже внаслідок того ми не можемо бути настільки егоїстичними, 

• щоби не визнавати: найперше та необхідне задля того, щоби бути . . . . 
людиною, нам дароване шшими людьми, врешт1 вс1ма попередюми 
поколіннями. Якою може бути і реально буває людина - це ми також 
здобуваємо в спілкуванні та через спілкування, бо лише тут ми 

перебуваємо в стихії людського початку буття . 

Те ж саме стосується і народів : навряд чи існує такий народ 
або такий етнос, який створив себе сам, поза спілкуваннями 
та діалогами із іншими. Звичайно, врешті найціннішим для 
людини (і народу) виявляється те, наскільки вона (і він) змогли 
при йняте перетворити н а  органІч ний елемент свого  
духовного ядра, але поза людським сшлкуванням та людським 
середовищем не було би чо_го приймати та перетворювати .  
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• Отже, спілкування - одна із фундаментальних форм .. . 
виявлення принциповоІ єдносп людства та людського 
способу буття . Водночас це і фундаментальна форма 
становленнята виявленнялюдської особистосrі Врепrгі, лише . . 
у спшкуваню - прямому чи опосередкованому - може 
відбутися найважливіше та найзаповітніше для людської 
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особистості: досягнута єдність сутності та існування, за якої 
людина зможе в своїх діях відчувати власну повноту та 
автентичність, а в своїх самоусвщомленнях приймати свої дії 
та вчинки як внутрішньо виправдані, важливі, необхідні. 

Висновки 

$JJ Людська особистість, як осереддя людського початку в 
людині, - це явище в багатьох відношеннях унікальне і 
незвичне: саме завдяки здатності бути особистістю людина 
набуває субстанціальних виявлень , тобто постає 
самовладною, самодетермінованою, такою, що продукує 
сенси. Характеристики людської особистості розкриваються 
у двох провідних вимірах: спрямованому всередину людського 
єства (де особистіст ь постає як ( (самість ") та 
спрямованому назовні, на діяльну та творчу активність. 
Поняття людсько ї· особистості окреслюється через 
співвідношення із іншИ.lvlи поняттями, що характеризують 
людину, а також через сукупність найперших цінностей та 
реальних буттєвих виявлень. 

Резюме 

CD П о няття особистості досит.ь виразно окреслюється через співвідношен

ня понять "людина - індивід - особа - особиспzість - індивідуальність ". 

В такому співвідношенні особистість характеризується як р івень 

людськоі' духовно і· зрілості та здатності до автентичної самореалізації: 

Обидва названі  моменти яскраво проявляються через окреслення 

найперших цінностей, які сповідує особистість. 

® Поняття людської особистості постає вкрай необхідним з позиції 

осмислення людини тоді, коли ми ставимо питання про корені людської 

самовладності, про здатність людини до самовизначень, творчості. З 

позиції· такого підходу людсь-ка особистість постає, по-перше, як 

єдність, концентрація духовних якостей людини, а, по-друге, як джерело 

людсько ї· активності та дієвості. В цих окресленнях людська 

особистість постає субстанціальною, тобто як своєрідна індивідуація 

буття, як духовний атом людини. 
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® Унікальні властивості людської особистості проявляються в серії понять, 

що ії характеризують; більшість із них починається часткою "само ": 

самоусвідомлення, самоідентифікація, самодостатJ-tість, самовладJ-tість, 

а також - здатність сенсопокладання. Ця своєрідне oбepJ-teJ-tJ-tЯ людської 

особистості перш за все на себе саму породжує проблему співвідношення 
"Я та ІJ-tший ", яке вимагає розгляду і деяких інших співвідношеJ-tь із того ж 

самого ряду: "Ята Я", "Я і Ти ", "Я і Ми ". 

® До буттєвих виявлень людської особистості можна віднести її 
активність, що переростає у творчість та самовдосконалення; прояви 

особистості через соціальні ролі, соціальні статуси, через гендерJ-tі 

характеристики. Але найбільш важливою для особистості формою ії 
виявлень, формування і проявів власноі· автентичності є спілкування. 

C1J Питання для обговорення на семінарському занятті 

1 .  Співвідношення понять "людина - індивід - особа - особистість 

- індивідуальність "; його пізнавальне та виховне значення. 

2. Вихідні складові людськоі" особистості та особливості ії проявів. 

З. Система стосунків людської особистості: зміст відношень "Я та 

Я'', "Я та Інший", "Я і Ти ", ''Я і Ми " та іх роль у розвитку людськоі· 

особистості. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1 .  П 011яmn1Я особистості у філософ й" персоналізму. 

2. Психологічні теорй· ХХ ст. про людську особистість. 

З. Проблема онтологічних засад людської особистості у сучасJ-tій 

філософzZ: 

4. Людське спілкування як екзистенціальне явище. 

5. Аспекти і складності людського спілкуваJ-tня. 

б. Проблеми відношення "Я і Ти ", ''Я та Інший " у сучасній філософ й: 
7. Відношення "чоловік - жінка " в особистісному окресленні. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Розкрийте внутрішній зв' язок понять "людина - індивід - особа

особистість"; чи є випадковим порядок їх переліку? 

Завдання 2. Окресліть роль поняття людської особистості в пізнанні та 

осмисленні людини. 
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Завдання 3. Поясніть, що таке "самість" та як пов" язані самість і духовний 

світ особистості. 

Завдання 4. Як можна пояснити здатність особистості до самовладності, 

само детермінації? 

Завдання 5. Поясніть, як повязані між собою активність особистості із 

виконанням нею соціальних функцій? 

Завдання 6. Чому виникає проблема відношення "Я та Інший"? Які типи 

відношень характеризують людську особистість? 

Завдання 7. Поясніть особистісні аспекти людського спілкування. 

ІШ Додаткова література з теми 

1 .  Арсеньев А.С.  Философские основания понимания личности .  - М . ,  200 1 .  
2 .  Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки 

и техники. Ежегодник 1 984- 1 985 .  - М., 1 986. 
З. Бердяев Н. А .  Философия свободь1 .  Смь1сл творчества . - М., 1 989. 
4. Батай Ж. Внутрен ни й  опьп. - СПб., 1 997. 
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ТЕМА 15 

368 

ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ 

У ФІЛОСОФІЇ 

Пізнання є процесом ідеального освоєння сві
ту. . .  Будь-яке наше пізнання починається з до
свіду. 

Іммануїл Кант 

Усі люди за своєю природою прагнуть здобу
вати З!-lання. 

Арістотель 

31-laнl-lя і могутність люди!-lи співпадають, 
ад:же незнання причини утруднює дію. 

Френсіс Бекон 

ТЕМА 1 5. ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ 



Питання про природу та сутність людського пізнання, його мож
ливості, рівні, форми, ознаки достовірності знання упродовж майже 
всієї історії філософіі" були ії органічною складовою частиною. Без пев
них вирішень пізнавальноі" проблематики навряд чи можливі виправдані, 
обrрунтовані філософські вчення та дослідження. Крім того, філо
софські проблеми пізнання служать орієнтирами для наукових пошуків, 
а також для життєвого людського самоутверджею-tя. 

ti�iiфrt][.� Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 

� основні смислові наголоси поняття пізнання; 
� основні види, рівні та форми пізнання; 
� філософські позиції, що виникають на фунті тлумачення 

можливостей людського пізнання та значення для нього 
його окремих складових; 

� �снуючі у філософії тлумачення істини, її співвідношення 
ІЗ життєвою правдою людини. 

. . 
r:J? наводити конкретн� приклади реальних виявлень рІзних 

смислових наголосш поняття шзнання; 
r:J? співставляти між собоJ? життєво-д?свід�е, наукове та 

худо�ньо-мистецьке шзнання, видшяти ІХ переваги та 
недошки; 

r:J? пояснювати процесуальний характер пізнання в його ос-
новних формах та рівнях; . . 

r:J? використовувати поняття Істини для оцшки реальних 
знань; . . . . . . 

(]? пояснювати ВІДМІННІСТЬ МІЖ поняттями ІСТИНИ І правди. 

+ складність і неоднозначність зв'язку людини і пізнання; 
+ цілісю��' .системн�й та процесуальний характер пізна

вальноІ ДІЯЛЬНОСТІ; 
+ багатоаспектні�ть філос?фського поняття істини; 
+ з�:ачення методш для яюсних характеристик наукового 

шзнання. 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

1 5 . 1 .  Поняття пізнання та його види. 
1 5 . 2. Рівні та форми пізнання. 
1 5 . 3 .  Проблема істин.и в пізнанні. Істина та якісні характе

ристики знання. 
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1 5  .4 . Людина і пізнання. Істина і правда. 

1 � 1 КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ! ПОНЯТТЯ. 

• А ГН О С ТИЦИЗ М - пози ція у п ідході  до п ізншащ яка запер е чує пр инципову люJІС
ливість або мат и ісmиІlні знання, а бо мати ,1ю.жливість надійно оцінювати з1юнш1 щодо 
їх відношення д о  істш-1и .  

• ЕПІСТЕМОЛОГІЯ - розділ філософського з1ют1я, філософсько-,�,1етодологічна наука про 

знштя; у деяких країнах - перш за все та переваJІсно - про наукове знання. 
• ГНОСЕОЛОГІЯ - одна із фундаментальних наукових дисциплін, що вивчає пізжтня, його роль 

у людській JІситтєдіяльності, рушій.ні сили, суперечності пізнання, критерії та ознаки істин

них знань. 
• ДОГМА ТИЗ М - на(?л1ірне 11агол о �иува н ня на цінності та иез,н інності випр а вданих 

знань,  ідей та пр инципів.  
• ІС ТИНА - якісна характер истика знш1ю1 та мета пізншшя - така характер ист ика 

знань, згід110 із якою з1ю11ю1 повністю співпадають із реаль11ил1 станом справ; проте пря,не 

дублювання р еаль ності позбавляє людське п ізнаю1я сенсу, а тому істи11а постає як ета

лон та ідеал п ізнання,  який спрялювує п ізнання, я к існо його зул10влює;  в с в о їй J1ce п о 

вноті п із нан пя п о стає багатостор о н н ім пр оце сом пр о дукування засобів н а блиJ1сення 

до істини.  
• СКЕПТИ UИЗ Л1 - fJ11словле11ю1 су,1шіву 11к у 11 ози11111в1 1uх "1 1 0 .11сл ивостях п ізнш1ю1, тш; і 

в й о г о  п о в н ій 11e cnp O,\·I O J/C H O C l l 1 i  

15. 1 .  Поняття пізнання та його види 
Проблеми пізнштя досліджує розділ філософії (або філософська 

нhука) під назвою «гносеологія» (давньогрец. "гносис" - пізнання; 
"логос" - учення, наука) . Інколи цей розділ філософії іменують 
" . 

" " ( " . " " " етстемологzя давньогрец. ешстема - знання, наука; логос 
- учення), але здебільшого епістемологію розглядають або як 
теорію знання, або як дослідження лише наукового знання. 

• Гносеологія була біль�ие характерною для часів класично і" філософ й; 
оскільки розглядала пізнти-tя з позицй" відстороненого спостереження, 
а епістемологі я  - це більше явище некласичноz· філософі!". 

Для нашої філософської традиції епістемологічні студії не 
були характерними, проте сьогодні саме епістемологія 
виходить на пер-ший план в дослідженні проблем знання та 
пізнання. Тому в даному розділі враховуються як традиційні 
гносеологічні підходи, так і нові віяння, пов'  язані із епісте
молопєю. 
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' 
• 

Першим питанням гносеології є визначення природи пізнання: що 

є пізнання, що штовхає людину до пізнання, чи приречена людина 

пізнавати? У найзагальнішому розумінні пізнання постає як процес 
взаємодії свідомості та дійсності. Але результатом такої взаємодії 

можуть бути враження, почуття, певні емоції. І хоча вони також мо

жуть бути елементами пізнання, усе ж до останнього ми відносимо 

таку взаємодію свідомості й дійсності, унаслідок якої у свідомості 

вибудовуються образи, інтелектуальні моделі та конструкції, які да

ють змогу людині поліпшувати свої стосунки з дійсністю, робити свої 

дії оптимальнішими або ефективнішими, збільшувати свої можли

вості та міру свободи. 

При осмисленні наведеного розуміння пізнання важливо звер
нути увагу на те, що реально здійснює пізнання не свідомість сама 
по собі, не мозок, а людина з усіма її життєвими проблемами, 
можливостями, бажаннями та пристрастями. Цей момент входить 
у поняття об'єкта та суб'єкта як вихідні поняття гносеології. 

• Суб'єкт пізнання - це людина, що постає вихідним пунктом жит
тєвот·та пізтшвальтюї аюпивтюсті, що здобуває знання, вибудовує n1e

opzl" та кот-щепціі; зберігає та історичтю передає і�--с 1ювши поколі1mю,1. 
Об'єкт пізнання - фрагмент (частина) будь-якоі"реальності ( природ
но і; соціалЬllоі; суб 'єктивної; розумової; душевної· та ін. ) ,  який не 
збігається у цей момент з інтелектом, що пізнає, та на який спрямо
вана пізнавальна активність. 

Таке розуміння С--)tб'"єкта та об'єкта засвідчує: 
� по-перше, що об 'єктом пізнштя Nю:же бути будь-що, UJO 

. r . П lЗ!Ю!ll!Я JHO:JICC TIOO) 'GOJ71U характеру СШНОl1 lЗJ-/{[/1/-/Я,· 

� по-друге, що суб 'єкт та об 'єкт співвідносні: об 'єкт на
буває характеристик саме об 'єкта лише у відношенні до 
певного суб 'єкта, тоді як останній виявляє себе лише 
через дію на певний об 'єкт. 

Мало того, сучасна гносеологія (та особливо - епістемологія) 
розглядає їх як узагалі невіддільні. Отже, об'єктом може става
ти лише те, що виявляється як окрема особлива реальність у полі 
активної діяльності суб'єкта; при тому об'єкт постає як похідне 
від суб'єкта і навіть як його елемент. З іншого боку, можна роз
глядати самого суб'єкта як елемент об'єкта: природа - єдиний 
об'єкт, а людина як частина природи є елементом об'єкта�. На-
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звані нібито протилежні виявлення суб'єкта та об'єкта ми повинні 
спробувати зрозуміти як єдиний процес, де разом із зростанням 
меж та горизонтів людської активності зростає, стає складнішим 
і предметно насиченішим об'єктний обсяг її життєдіяльності . В 

цьому сенс� шзнання постає як процес вичерпування за допомо
гою предметних визначень змісту об'єктів пізнання та діяльності . 
Сучасні гносеологія та епістемологія вважають, що поняття 
пізнання має принаймні три основні змістові акценти: 

Піз11аю-1я - l(e: 

процес здобуваття з1юнь, створення образів, моделей теорій реаль-
1юсті (це інформативний аспекп� пішатm) 

прагт-tеm-ІЯ оволодіти реальністю, пронuю-tути в lїприховапі підвали
ни (це активістський або вольовий аспект пізІLашm) 

ба;;кта-tя досягти найва;;1сливіиюго, 1-шйпозитивпіиюго для людини 
стану досконалості (це смисловий аспеюп пізтштш) 

Найчастіше пізнання ототожнюється саме із процесом продукування знан
ня, але неважко побачити в людській допитливості, у пізнавальному натх
ненні , у прагненні щось пізнати та зрозуміти бажання проникнути в потаємні 
глибини речей, опанувати їх, впливати на них.  Цей момент у пізнанні ро
бить його живим, енергійно напруженим, емоційним, злитим із волею та ба
жанням. Але якщо ми поставимо "остаточне" запитання :  якою може бути 
кінцева мета пізнання, - то, урешті-решт, через пізнання ми сподіваємося 
знайти для себе (і для людства) щось найважливіше, заповітне.  За допомо
гою пізнання ми хочемо здобути розв'язання основних проблем нашого жит
тя, оскільки пов'язуємо пізнання із духовною сутністю людини та із можли
вістю для неї саме у духовному пошуку досягнути для себе найважливішого . 

Таке багатогранне розуміння пізнання допомагає нам висві
тлити й питання про можливості людського пізнання. Як звичай
но,у цьому питанні окреслюється ряд гносеологічних позицій: 

Якщо розуміти пізнання винятково в дусі продукування 
знань та інформації, то не уникнути скепсису, адже дійсність 
постає перед нами нескінченною як за обсягом, так і за гли
биною. Але при тому ми не можемо не визнати, що знання та 
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гносеологічного оптимізму (людське 
пізнання не знає меж і спроможне проду
кувати надійні, грунтовні, достовірні 
знання) 

агностицизму (заперечення принципової 
можливості для людини мати виправдані 
достовірні знання) 

скептицизму (висловлення сумніву як у пози
тивних можливостях пізнання, так і в його 
повній неспроможності) 

пізнання справді збільшують можливості людини в її взаємодії 
зі світом, значно збагачують сфери та напрями людської жит
тєдіяльності, збільшують ступені людської свободи . Так само 
людина наших днів знає про себе саму, про прояви та можли
вості людини набагато більше, ніж у минулі епохи. 

• Отже, можна констатувати: пізнання не можна розглядати одно
бічно; у реальному виявлеюtі пізнтmя - це органічний елемент людсь
кої життєдіяльності, що розвивається від незнання до знання, від не
повного та непевного знання - до повнішого та надійнішого, від 
видітtя тулш1111ого, затьмарепого - до проясllеного. 

В цілому пізнання постає в якості складової людського способу утвердження 

в світі, в якості найважливішого засобу розширення сфери людської свободи 

та її реалізації. Із такого розуміння пізнання випливає, що пізнання є фундамен

тальною людською потребою і що саме потреби та інтереси людини стають 

основним чинником пізнавального процесу. При розгляді пізнання треба 

віддати належне його вольовому чиннику, адже пізнання не входить до сфе

ри вітальних (безпосередньо життєвих) потреб людини, тобто воно не постає 

конче необхідним з точки зору збереження життя. 
Виникає питання: якою мірою пізнання необхідне людині? Як реагувати 

на вислів біблійного пророка Еклезіаста про те, що велике знання збільшує 
клопіт? Коли людина включається в соціально-культурні зв'язки та відношен

ня, прилучається до суто людських способів життєдіяльності, її пізнавальні 
здібності реалізуються майже автоматично, і інколи виникає враження, що 
знання виростають в людині так само природно, як, наприклад, нігті або во
лосся. І таке враження не можна вважати позбавленим сенсу: дійсно, народ-
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жена та включена в соціальне життя дитина здобуває елементи та навички 
пізнання навіть тоді, коли її тому ніхто спеціально не вчить . Але такого роду 
навички, тобто навички стихійного продукування знань та уявлень, мають тен
денцію зростатися із безпосередніми умовами життя і не виходити за певні , 
досить вузькі межі . 

Знання суттєвого, знання, необхідні для розширення горизонтів здійснен
ня людської свободи, стихійно не виникають . Тому на певному рівні соціаль
ної життєдіяльності , на певному рівні особистого розвитку людина повинна 
усвідомити роль і функції пізнання і почати робити свідомі зусилля задля їх 
придбання. Якщо ж цього не відбудеться, то, скоріше за все, здійсниться кон
сервація елементарного досвідного знання, яке буде функціонувати в певному 
суспільному середовищі майже так, як функціонують умовні рефлекси . 

Звідси в ипливає необхіднrсть в иділення у суспільному та 
індивідуальному розвитку пізнання двох основних стадій: 

• а) стихійl-lоz: яка є досить ко1-1сервативною, 1юле;;1с
ним чи1-юм 7te усвідоNtленою; 

• б) активJ-Lо - дійовоі: яка є усвід0Jvtле1-tою, свідомо оргт-1і
зовш1ою та спрямованою на спеціаль1-tе продукувашіЯ 
31-lШLЬ .  

Окреслена багатоаспектність пізнання знаходить своє виявлен-. . 
ня у р1зних видах шзнання : 

q .?1ситтєво-досвідне 

Q мистецьке 

• життєво-досвідие пізиштя по
стає безпосереднім, прялю вписаним 
у процеси повсякдетюї людської 
;;1ситтєдіяльносп1 і; вoJ-Lo  є ду;;1се 
різноманітним за проявам.u, але не-
розчленова!-lим ні  за змістоNt, ні за 

Q наукове формами існування: тут емоцй' пере
плетеl-lі зі 31-LШLНЯМ, ба:JІСШПLЯМ тощо,· q релігійно -л-1істичне • .tt11cmel(ЬKe пізиатtя окреслює 
реальність не відспzоронено, а через Q eкcmpacel-lcивi-Le пере;;1сивання. Воно біль�ие передає 
не предметні окреслення дійсності, а 
людське ставлетtя до неі: За змістом 

вoJ-Lo умовщ, тобто J-Lадає простір проявам уяви, фшtтазіl: суб
'єктивним схильностям людини. Завдяки цьому худо;;1а1є пізншt
ня інколи вuперед;;1сає хід подій, окреслює іх біль�и багатогран-
1-ю, багатобарвно тд ;;1сuттєво, 1 -t i:Jtc наука; 
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• наукове пізнання культивується спеціально через усвідом
лення ролі знання; воно є спеціалізованим та спеціально організо
ваним, контролює свій хід, намагаючись досягти максимального 
ступеня достовірності шання; 

ff релігійно-містичне пізнання часто окреслює джерела своїх 
відомостей як божественне об 'явлення, особливе просвітлення, 
і хоча ці джерела залишаються для нас багато в чому таємни
чими та недосяжними ні для контролю, ні для свідомого викори
стання, немає сенсу заперечувати особливу значущість для лю
дини того, що викладено у священних текстах і релігійних 
настановах; сама історія людства переконливо це доводить,· 

ff екстрасенсивне пізнання, інтерес до якого особливо зріс 
наприкінці ХХ ст. ,  також залишається для нас багато в чому 
незрозумілим,· ми можемо констатувати, що так звані екстра
сенси, контактери мають можливість отримувати інформацію 
з якихось незвичайних джерел. Цей вид пізнання використовують 
у суспільстві, але природа його для науки поки що незрозуміла. 

• Отже, мо;;кна зробити висновок, що п ізнання у своїй дійсності по
стає як багатограт-tий та складний процес, в яко,ну знаходять своє 

виявлею-1я як духовні здібності людшtи, так і lї найважливіші життєві 
зацікавлення. 

15.2. Рівні і форми пізнання 

За давньою усталеною традицією філософія виділяє два ос1юв1-tі 

д:жерела з1ю1а-m та пізнавального процесу (див . попередні розд
іли) : =>відчупzтя (або чуття) та =>мислею-tя . Але їх взаємодія у 
процесі пізнання виявляється досить складною. Зокрема, визна
но, що людські чуття ніколи не бувають "чистим чуттям",  бо їх 
неодмінно певним чином "завантажують" розум , мислення, 
міркування , тобто у людини не існує простого біопсихічного . . . 
чуття, воно визначено предметно, цшюсно, штелектуально.  

За влучним висловом часів німецької класичної філософії, 
людські почуття є "чуттями-теоретиками", бо ,  дивлячись на 
речі, ми відразу вбачаємо в них значно більше від того, що 
може дати нам фізіологія відчуття .  Урешті-решт, поняття ми 
або записуємо,  або вимовляємо; у тому і в іншому випадку 
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йдеться про почуття та відчуття, що їх розглядають у гносе
ології через учення про рівні та форми пізнання. 

Рівні та форми пізнання 

:.(::+ Piвefi6E,-� J!: .. ;'((б 'Є��1і i1;�lt#н��} · 

.::.УnізнаіtІlя ; . ;, : · · · :" . . . :: ; :', '(��вдdнніІ · .;: · :<. ·.·: 
Чуттєвий 

Раціо-

нально-

логічний 

Синтезу-

вальний 

Окремі власти

вості та ознаки 
еч ей 

Зв 'язки, функції; 

відношення речей 

Синтез абстрак-

тного мислення 
та наочного 
даного 

Відчуття Створення образу 
Сприйняття реальності 
Уявлення 

Поняття Створення понять, 

Суджен1ш учень, теорій, кон-
у мо виводи цеп цій 

ЕксперИJ11ент Підвищення рівня 
Досвід достовірності 
Практика знання. Вихід на 

нові обрії пізнання 
та діяльності 

Першим, вихідним рівнем пізнання, поза яким неможливе 
формування знання, є чу111111єве пізнання (сьогодні частіше вжи
вається термін "перцептивний досвід") :  це є фіксація окремих 
власпzивостей та ознак речей органами чуття людини відпові
дно до їх внутрішніх можливостей . 

Чуттєвий рівень пізнання ще не творить знання (тому, наприк
лад, побачити річ - ще не значить її пізнати або зрозуміти), але 
дає пізнанню такий його компонент, поза яким пізнання немож
ливе. Навіть у занадто раціоналізованих концепціях гносеології 
чуттєвий ршень розглядають принаймні як імпульс до пізнання. 
Чуттєве пізнання здійснюється у таких формах: відчуття фіксу
ють окремі властивості речей (холодне, світле, гладке та ін .) ;  
сприйняття постають поєднанням вщчуттів та створенням пев
ного образу або певної проекції речей; уявлення є відтворенням 
образу без безпосереднього контакту з річчю. 

Слід наголосити, що вже на рівні відчуття у діяльність чут
тя втручаються розумові операції, бо з 'єднувати елементи 
відчуття у сприйнятті можна по-різному. Основне ж полягає 
у тому, що чуттєве шзнання не може задовольнити людину, 
бо воно має цілу низку очевидних недоліків : 
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� відчуття мають своі'ме:JfСі, тобто далеко 7-іе все ми мо
:JfСемо бачшпи, відчувапzи й т. ін. ; 

� відчутп1я мінливі, нестійкі, від!-іосні; 
� ccuvti відчуття не дають нам надійного критерію для роз

межування суттєвого та несуттєвого. 
Названі недоліки надолужуються uодальшим рівн�м пізнан

ня: раціонально-логічтшм (або абстрактним) мислеттюн. Форми аб
страктного мислення досить чітко виражають його особливості: 

• понят,тя - це слова (терміни) , що фіксують суттєві ха
рактеристики, як звичайно , класу предметів (але інколи - і 
окремих унікальних предметів) ; 

• судження - це речення, які зв 'язують між собою понят
тя так, що хід мислення у суттєвих моментах збігається з про
цесами реальносп; 

• умовиводи -- сукупність речень (суджень), пов'язаних між 
собою законами логічного виведення . Згадаємо, що є два ос
новні типи умовиводів : іl-lдуктивний (рух думки від частково
го до загального) та дедуктивний (рух думки від загального 
дочасткового) . 

Зауважимо, перш за все, що при переході до абстрактного мислення 
(раціонального пізнання) відбувається зміна об'єкту пізнання: якщо чуттє
ве пізнання фіксує окремі ознаки та властивості предметів, то абстрактне 
мислення постає спрямованим на виявлення та дослідження зв'язків, функцій 
та відношень між речами (або всередині окремих речей) , Завдяки тому, що 
абстрактне мислення відділЯ:є певні прояви речей від самих речей і розгля
дає їх окремо, завдяки тому, що на перший план виходить дослідження 
зв'язків, функцій та відношень ,  абстрактне мислення фіксує суттєві (стійкі , 
сталі) характеристики та озн ак и цілих кл асі в предметі в .  

Тому абстрактне мислення виходить за межі як окремих предметів, так і 
певних органів чуття. Воно, рухаючись з усвідомленням власних актів, є ста
більним, упорядкованим, а отже, таким, що здатне відділяти суттєве від 
несуттєвого , Але водночас воно також має певні недоліКІ::l. В основі їх лежить 
те, що надає абстрактному мисленню переваги: Дйстанціювання від наявної ре
альності . Через це положення абстрактного мислення не можуть бути безпосе
редньо застосовані до реальних речей, подій, явищ, Коли ми, наприклад, каже
мо "стіл", "дерево'' , то вказуємо не на якісь конкретні столи або дерева, а на 
"столи" та "дерева" як такі ; тобто ці поняття фіксують дещо суттєве, прита
манне будь-яким столам та деревам (зокрема й таким, яких ми ще ніколи не ба
чили). Тут і виникає проблема застосування понять, теорій; наприклад, одна 
річ вивчити теорію медицини, а інша - лікувати реальних хворих. 
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І • От:;1се, р озгляд перших двох р івпів піз1ю11шt засвідчує: J(O:J1ce1t із 11их 

є иеобхідиим, але 11eдocmaтmtf1}L для пізпаш1я в цілому, 1ш:;1се1t має пе

реваги, але й недоліки. 

Постає досить очевидне завдання : поєднати їх, тобто по
єднати поняття і теорії з наочно даним, із тим,  що надано нам 
у в ідчуттях .  Зв ідси - п одальший - с инт езувальний р івень 

пізнаття, на якому умовиводи, поняття та концепції абстрак
тного мислення втілюються у реальність і набувають не лише 
інтелектуального , а й реального вигляду . Особливості треть
ого рівня пізнання виразно проявляються у його формах: 

e:J до свід - особисте свідоме нагромадження умов та об
ставин як збігання , так і незбігання розумового конструюван-
ня з реальним ходом речей і процесш; . . 

e:.:.i експер имеюп - досшдження певних, спещально видше-
них властивостей, параметрів та характеристик речей у спец
іально організованих умовах з обrрунтов аним дозуванням дій 
чинників, факторів і т . ін . ;  

e.-:.:i практика - свідомо фіксований досвід застосування те
орій, учень , концепцій у реальному історичному житті певних 
соц�альних груп ,  суспільств , цившвацій і т . ін .  

У філософських дослідженнях не завжди виділяють назва-
ний третій р івень пізнання, хоча ніхто не заперечує і не змо
же заперечити значення експерименту, досвщу та практики 
у здійсненні синтезу знань, у підвищенні ршня їх надійності та 
у виведенні пізнання і діяльності людини на нові обрії. Більше 

. . 
того, саме звернення до синтезувального ршня шзнання доз-
воляє зрозумітИ його процесуальність : в процесі дослідів , ек-. . . . 
сперименпв,  практики ми не лише приводимо у вщповщюсть 
між собою чуттєві враження та розумові  конструкції, а й от
римуємо нові чуттєві враження, здобуваємо нові  в ідчуття ; в ід 
них ми за вже розглянутою схемою переходимо до нових по-

. . . . 
нять та узагальнень, а, вщтак , - знову до синтезш 1 т .  І Н .  

3 78 

• Отже, пізиштя розвивається від чуття до а бстраютиюго мислеи

ня та до іх сш-т1езу, у процесі якого людина з1-t0ву отримує чуттєві 

вра ;;1се1-11-tя, перех о д и т ь  до 1-t0вих м 1jжу вшtь і т .  ін. , т о бт о  пр о це с  

пізнштя р озвивається спіралеподібтю, во1tо еволюціонує, щzро�цуєт ь 

ся, 11юючи певиу 61-tутріиаtю ритміку. 
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Розглянуте співвідношення . . . . 
ршюв шзнання засвщчує про-
відну роль розумової актив-
ноm людини у створеню знан-
ня і у свідомій організації 
пізнавальних дій. Поза такою 
активністю неможливе конст- СЗ2(=ЧП3) 
руктивне вибудовування інте
лектуальних утворень, що впо
рядковують матер1ал чуття та 
дають можлив1сть не лише , 

сприймати реальність, а й ро- СЗ1(=ЧП2) · 

зуміти її, випробовувати та по
яснювати, збільшуючи мож
ливості лІОдини в її взаємодії зі чп. 
світом. Неможтmим був би та-

Чуттєве п із11ття 
кож 1 контроль за ходом 
пізнання, його коригування, свідоме збирання знань та ін. 

Багаторівневий характер пізнання дуже часто набуває 
спрощеного , однобічного тлумачення . Так, за надмірного ак
центування ролі чуття та відчуття формується позиція сенсу
алізму, що її окреслюють відомим висловомД.ж. Локка: "Немає 
нічого в інтелеюпі, чого б не було у відчутті" . Надмірне акцен
тування ролі абстрактного мислення приводить до позиції ра
ціоналізму, суть якої Р. Декарт виразив тезою: усе наше пізнання 
зале:жить лише від діяльності розуму. 

Нарешті, перебільшення ролі досвіду може привести до по
зиції емпіризму (виправдане лише те знання, яке !рунтується 
на наявному в нашому досвіді) , а ролі практики - до прагма
тизму (слід в важати виправданим лише таке знання, яке є 
корисне) . Але кожен із зазначених аспектів пізнання виправ
довує себе тільки тоді, коли він входить у цілісний пізнаваль
ний процес, виконуючи свої особливі функції. 

• От:же, багаторівневість пізиат-аш дозволяє побачити, як у його про
цесі задіяні сутнісні сили людини та Прізні інтелектуальні здібності, 
побачити з1шю1я як складне упzвореюtя, що передбачає і пряме відно
шення до дійсності, і інтелеттzуальне конструтовштя, і підведення 
своїх змістових складових під смислову цілістtість. 
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15.3. Проблема істини в пізнанні. 

Істина та якісні характеристики знання 

Із самого початку усвідомлення пізнавальної проблемати
ки перед л юдьми п остал о питання:  якщо м и  сприймаємо 
дійсність через певні наші образи, уявлення, поняття, то якою 
мірою можемо бути впевнені в їх надійності? Зазначене питан
ня постає у гносеології як питання про істину в пізнанні . 

відповідності знань Найпош»ренішим є тлумачення 
та уявлень дійст-юсті істини як відповідност.і знань та 
( кореспо1-1де1-1тська) 

конвет-щіальна 
уявлень дійст-юсті. Але таке тлума-
чення не витримує серйозної крити
ки. Так, людський інтелект у про-

егулятивна цесі пізнання створює так звані 
"ідеальні об 'єкти" ("ідеальlіе коло" 

в геометрії, "ідеальтшй газ" у фізиці та ін.) ,  але реально нічого ідеального не 
існує. Далі: в процес пізнання ми залучаємо свої прагнення, уподобання, інте
реси, ідеали, переконання, проте всі дані інтелектуальні утворення не можна 
привести у порівняння із якимись речами чи явищами дійсності. 

Пізнаючи об'єкт, ми розчленовуємо його на предмети різних наук та на
прямів пізнання. Але реально об'єкт єдиний. Чому відповідають наші пред
метні "зрізи" певного об'єкта? На це запитання навряд чи існує якась пере
конлива відповідь . Далі:  теоретичне (абстрактне) пізнання неможливе без 
використання слів і термінів .  Їх правильне вживання часто стає запорукою 
правильного розуміння процесів і результатів мислення. Але давно відомо, 
що остаточно визначити якийсь термін неможливо хоча б тому, що всі слова 
мови становлять систему без однозначно окреслених меж. Отже, концепція 
істини як відповідності знань реальності суттєво спрощує реалії пізнання. 

Спробою обминути згадані складнощі була копвенціотшльна концепція 
істини: істиною слід вважати те, що більшість людей погоджується визна
вати таким (у науці або й повсякденному житті) . 

У науці з давніх часів існує переконання, що істиною можна вважати логіч
ну несуперечливість наукової теорії. Доповнює ці погляди праг.мапшчне тлу
мачення істини як ступеня корисності, ефективності ,  практичної виправданості 
знання. Але всі ці концепції істини мають свої досить помітні недоліки. 

Так, очевидно, що питання про істину не можна вирішувати більшістю 
поданих за неї голосів (навіть, поданих фахівцями) ,  так само, як і корисні
стю. Тому врешті -решт у сучасній гносеології авторитетнішою постає ре
гулятивтю концепція істини, згідно з якою знання розглядаються в якості 
таких інтелектуальних засобів,  інструментів ,  моделей, що забезпечують 
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оптимальність наших взаємодій зі світом .  При тому враховують, що для 
забезпечення наших оптимальних стосунків із природною, суспільною та 
інтелектуальною реальністю нам потрібні як відчуття ,  абстрактні конст
рукції, так і досв ід, експерименти , практика. 

У такому разі істина постає як інтелектуальна багаторівнева діяльність, 
унаслідок якої ми отримуємо надійні засоби та інструменти нашого життє
вого самоздійснення. 

' 
• 

• Отже, істина постає не як щось застигле, вічне, незмінне, а як процес 
функціонуваюtя інтелектуальllого складника суспільно-історичного 
життя. У цьому процесі наявні чуттєва, раціонально-логічна та досв
ідтю-практична складові частиllи. Тому й ознаки істини тю різних рівнях 
й" функціонувша tя мо:жуть бути різні: чуття засвідчує нам фактичність 

існувштя або неіснуватшя будь-чого,· J\Іtuслеш1я фіксує сут111єві та не
обхідні зв 'язки, характеристики, риси реальтюсті; практика та досвід 

окреслюють умови та ме:жі застосування розулювих конструкцій. 

Відзначимо найважливіше в понятті істини . Насамперед істина 

це якісна характеристика людських інтелектуальних побудов, а 
не реальності . Але, крім того, істина - це не картина реальності в 
людському розумінні, а складне процесуальне розумове утворен-
ня, яке дає змогу констатувати наявне, виявляти суттєве та пере
свідчуватись у можливостях знання .  

Істина постає суттєвим поглибленням нашого сприйняття дійсності і вод
ночас усвідомленням самого нашого пізнавального досвіду, тобто в кінцевому 
підсумку істина - це належне в пізнанні, гносеологічний ідеал пізнання, те, 

чого мИ прагнемо, бо врешті-решт, коли ми ставимо питання про поняття 
іститш, то воно передбачає завершену повноту наших знань. Але це понят
тя, як і будь-яке еталонне, ідеальне утворення свідомості , виконує функцію 
оцінки, виявлення ступеню наближення реального до еталонного, належно
го . . В дійсності ж ні  ідеального, ні еталонно завершеного не існує, а існують 
часткові , фрагментарні елементи можливої чи бажаної повноти . Тому істи
на наявна в реальному пізнанні ,  інакше ми були б неспроможні оцінювати . . 
знання, проте вона наявна тут у вигляд� лише окремих елеменпв,  частинок 
нашого максимального наближення до оптимальних взаємодій з світом че
рез інтелектуальне відтворення дійсності, багатоаспектне в усій її повноті 

та складності . Але дійсності не самої по собі, не відстороненої від людини,  
а дійсності як царини людської життєдіяльності . 

Істину як багатогранний інтелектуальний процес нелегко 
збагнути у всій повноті, тому нерідкісними, а, скоріше, типови
ми, постають однобічні підходи до неї, які можуть виливатись: 
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� у позицію догматизму - перебіль�ие1mя значею-т ста

лого, 11езмітюго елеNtента в п із1ю1-ті, прагнення вва:Jtса

ти здобут і з1ю1пт абсолюттюю істшюю; 

� у позицію релятивізму - перебіль�иення значею-tя міт-mи

вості з1іат-1ь, проголо�иення усіх згtт-tь відт-юс1шми,· 

� у позицію утилітаризму - зведення до pal-lгy істини тих 

з1юнь, які 1ю дт1ий момеmп виявились виправданими і 

J{ Ор U С 7-tими ,· 

� у позицію нормативного ставлення до істини - істшю 

недося:J1сна, пponrze ва:J1сливим є не її отрилюm-ІЯ, а лuute 

рух до неї. 

У сі ці реальні ознаки істини (сталий елемент пізнання, його . . . 
мшлив1сть , практична виправдаюсть, нормативна спрямо-
в аність до ідеальної повноти) входять у зміст наших знань . 

п ідтверд:J1се1пт фактами 

п ідтверд.J1се1mя експериметпал ьт-шлщ 
перевzjжами 

уЗгод:Jtсеність із прш-щипами 
- наутшвоz· теорй' 

кореюпність і то чність 
застосувт-t1т т ер1иінології 

логічна та 1<011-цептуальна 
несуп еречливість 

Залежно від їх конкретних складників, особливостей побудо
ви та обrрунтуван ня знання якісно характеризуються як оче

видl-lі, вірогідні, достовірні, правдиві, правильні та icmum1i. В ос-
танньому випадку йдеться, насамперед,  про науков1 знання.  

У науці істинність знань визначають максимальним ступе-
нем їх в ідповідності критеріям та нормам науковості . 

Очевидність характеризує максимально повне співпадіння 
ментальних засобів та утворень із тим, що входить в людсь
ке сприйняття або розуміння . Як правило, очевидність супро
воджується в ідсутністю найменших сумншш щодо точності  
знання . Достовірність засвідчує наявність у певних знання 
тих чи інших (чуттєвих, логічних, смислових, об 'єктивних чи 
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суб 'єктивних) ознак істиності . Вірогідність стосується оцінки 
знань на міру їх виправданості, коли немає точних свщчень 
про їх помилковість або правилам їх вибудовування та вико
ристання. Правдивість, як характеристику знання, окреслимо 
спещально в останьому підрозділі даної теми. 1 1 Важливо зазначити те,  що означені характеристики можна застосо

вувати для оцінки не лише �бстрактно-�еоретичних знань,  але також 
повсякденних, образних, м1стичних та І Н .  

В негативному плані якість знання оцінюється через понят
тя : а) заблуд:жет-тя - коли знання сприймаються як достовірні, 
достаьньо повні, хоча мають такий ступінб неповноти, який 
реально виводить їх за межі достовірності; заблудження - це 
не навмисне, а мимовшьно невиправдане вщношення до 
якості знання; б) полшлки - коли порушується правильність у 
з�істі ,  формі або функціонуванні знання; в) хиби (хибності) -
коли знання свщомо перекручуються ,  але подаються як 
істинні чи достовірні (щоправда, в логіці існує свій, спеціаль
ний та більш чіткий критерій хибності) 

1 5.4. Людина і пізнання. Істина і правда 

Розгляд суттєвих аспектів пізнання дав нам змогу пере
свідчитись : пізнання є органічною складовою частитюю людсь
кої життєдіяльності. Завдяки пізнанню людина дістає мож
ливість ставитися до дійсності свідомо,  зі знанням, оцінювати 
її, розуміти та збільшувати свої життєві можливості . Але ак
центування лише позитивної сторони пізнання було б проявом 
однобічного підходу до нього . Із глибин історії до нас дійшло 
свідчення зовсім іншого його тлумачення: "Я віддався моїм 
серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і 
я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості 
велика журба. Хто додає знання, додає страждання" (Біблія, 
Проп. ,  І, 1 7-1 8) .  

Бачення знання і пізнання у негативному аспекті засвідчено 
також давньогрецькими міфами (зокрема про царя Едіпа) та 
відомою ренесансною легендою про доктора Фауста. Французь
кий філософ А.  Берrсон пояснював негативні аспекти пізнання 
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його обмеженістю, фрагментарністю, тим, що знання розтинає 
суцільність буття і тому неминуче його механізує, убиваючи 
життєвість. Спираючись на виділені основні змістові акценти в 
понятті пізнання (підрозділ 1 5 . 1 ) ,  ми можемо додати, що нега
тивні аспекти пізнання пов'язані також із бажанням з його до-. . . 
помогою володпи реальюстю, використовувати шзнане вию1юч-
но з утилітарними, проте - частковими та обмеженими цілями і 
намірами. Саме останні моменти дають змогу зрозуміти, чому 
успіхи пізнання призвели до жахливої сучасної економічної кри
зи, чому потужним прискорювачем пізнавальної діяльності впро
довж останніх століть були військові потреби і розробки в галузі 
створення зброї масового знищення людей. 

• Урахування ЯJ( позитивних, тш( і негативних проявів пізнатtя підво
дить до дy.Nucu, що його 11е можна відривати від цілісності люд�ти, 
яка пізшzє. ЗNШ-ІlLЯ мо:нсе .мати супю іиформативиий характер, ха
раюпер зовніитьоі" обізтютюсті і не зачіпати глибштих ітпересів лю
дитш. Таке зтю1тя легко перетворюється па засіб діяльпості і тювіть 
на товар. Але, кpiJvL того, з11ат-mя мо:нсе бути органічтшм глибитюм 
людсьтші· особистості, внутріzшLЬО, іманеІLттю зрозумілим люд�ті 
через те, що воно здобуте zиляхом "потпу і крові ". Ут.акому варіашпі 
зтюншz постає пов 'язат-Lим із намагаттям досягти через пізт-tшmfІ тюй
ва:ж:ливіиюго для людини: самопізт-tшuщ ви�цих :;1ситтєвих сенсів, 
:JІситтєвого щастя та ду�иевтюі' рівтюваги. Таке зншmя ми в:;ке ие 
мо;;1семо протиставляти ні людипі, ні суцільності бу111п1я. 

Сучасні дослідження наукового пізнання доводять, що і в науці 
позиція дослідника, його уподобання, світоглядні принципи і навіть 
темперамент �ожуть суттєво впливати на результати його пізна
вальних дій. У зв' язку з цим поряд із поняттям істини в оцінці пізнан
ня використовується ще й поняття правди. За загальним визначен
ням, правда - це істина, поєднана з життєвою позицією людини, 
пошуком, досвідом, здобутками та втратами. Якщо істина як ідеал 
науки передбачає відсторонене, об'єктивне окреслення того, що є, 
і таким, яким воно є, то правда синтетична, завжди чиясь, а не аб
страктна. Правду не можна вилучити з реалій життя, з усієї гами 
людських почуттів, прагнень, страждань та сподівань. Тому мис
тецьке пізнання, як і творчість узагалі, ми оцінюємо не за допомо
гою поняття істини, а через правду, бо дійсність тут постає в ок
ресленнях людського ставлення до неї. 
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, . Отже, правда характеризує знання і пізнання як людську, цілісну, 

особистісну позицію щодо світу і буття. Через це правдивість ха
рактеритзує щирістьвідношення до знань, відомостей, інформації. • 

Висновки 

fl:J:J Пізнавальна проблематика є органічним складником будь
яких філософських досліджень. Оскільки філософські твер
дження мають ва;;кливе життєве значення, то виникає 
питштя про і:Х обtрунтованість, виправданість, надійність, 
тобто про д:жерела та підвалини наших знань.  

Пізнання постає рішоманітним, виявляючим себе в різних 
видах, але разом усі вони дають можливість побачити, що 
до пізнавальної діяльності залучені всі сили та здібності лю
дини (почуття, емоцn: розум, інтуїція, прозріння та ін. ) .  

Пізнання - багаторівневий процес побудови знання, але 
вирі�иальну роль у ньому відіграє розумова активність лю
дитш, що виявляється у конструюванні образів, моделей, 
поня111ь, теорій, за допомогою яких людина оптимізує свої 
взаємини зі світом та збільшує ступені своєї свободи. 

У сучасній гтюсеології істина постає у вигляді процесу, 
в якому людина, використовуючи складники знання та 
пізнання, створює виправдані, сталі інтелектуальні інстру
менти та засоби своєї ;;киттєдіяльності. Знання має різні 
форми свого якісного наближення до істини. 

Резюме 
Ф Людитш включається у процес пізнання, як реальну взаємодію свідомості 

та дійсності, з усіма власними здібностями та прагненнями, а тому 
пізнання постає не лише процесом отримання інформації: а й включає у 
себе прагнення оволодіти дійсністю та досягнути найзаповітнішого для 
себе стану; ці аспекти пізнання яскраво виявляють себе у співвідношенні 
основних видів пізнання. 

® Пізнання як процес формування знання складається із взаємодй
.
різних рівнів 

та форм, які разом утворюють чуттєвий, раціональний та синтетично
цілісний його компоненти; при тому пізнання має свій внутрішній ритм, 
оскільки закінчення його рівневого циклу відкриває шлях до наступних. 
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® Якісні характеристики з11mtня виз1ючаються його відиоше11ш1Jн до істи
ии,· остшtю1 тако:JІс постає склад11им процесушtьтш утворе1tю1Jн, в яко
му 1,·0;;1с11uй ко.мпоне11т з1ш1111я відіграє свою фуикціо11аль11у роль,· за фор
J1 ІОІО виразу істшш з11ш11m, Я!( правило, позlІачаютьсн ЯІі." очевидні, вірогід11і, 
достовіриі, правильиі тс1 icmu11ll i. 

Питання для обговорення на семінарсьн:ому занятті 
І .  Ос1tовиі З.ktістові 1-шголоси у 1 1011ятті піз1шmm. Види п ізlІшmя та і\: взаєJ110-

зв 'язок. 

2. РівІLі та форми піз1ю1111я. Піз11штя }/!( процес. 

З.  Проблелш icnu111u в пізштиі. lcmиlla і правда. 

4. Особливості 11ау1,:ового 11 ізтю11m1 . Поияття методу иаукового 11 ізиш11ш 

ОсІ/ОвlІі методи в 1іауці. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1. Людина і 11із1юшtя. Чи 11рирече11а людшш 11а пізпшmя? 

2. П 011яття пізнатт тд його види. 

З. Взаєм11і впливи иаукового, мистецького та ;;1ситтєво-досвід11ого пізит11tя. 

4. Рівпі піз1ш11ш1 та і)� взаємозв 'язо!(. 
5. Проблема істи11и в піз11mті. Осиовні ко1-щепції істи11и nш і>с оцінка. 

6. Ісппта та ;;1си111 1пєва правда. 

7. Поияття Ntemoдy п ізиаtmя та його з11ачешm в 11ауково11tу 11із11а1111і. 

uz Зrtвдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдютя 1.  Розкрийте зміст поняття пізнання. 
Завдття 2. Охарактеризуйте особливості, об'єкт, форми, переваги та недо

ліки чуттєвого пізнання. 
За Здштя З. Охарактеризуйте особливості, об'єкт, форми, переваги та недо

ліки раціонально-логічного пізнання. 
,":авдания 4. Поясніть необхідність існування та форми си нтезувального 

рівня пізнання. 
Завдштя 5. Охарактеризуйте пізнання як неперервний еволюційний процес. 
Завдштя б. Окресліть сучасне розуміння істини, порівняйте істину та правду. 
Завдштя 7. Поясніть необхідність використання таких якісних характери-

стик  знання як очевидність, достовірність, правильність . . 
Завдаиия 8. Окресліть позитивні і негативн і аспекти прагнення людини 

п ізнавати . 
Завдаш1я 9. Випишіть основні терміни, що характеризують провідні позиції 

у ставленні  до пізнання, поясніть їх зміст. 
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ В 

СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

Значно краще взагалі ніколи не дрvtати про 
відшукши-1я істини будь-якоz· речі, ніж робити 

це без методу: ад:ж:е цілко.м безсумнівно, що 
внаслідок невпорядкованих занять такого роду 

та lfеясних міркувань розвіюється прир одне 
світло т.а засліплюються розу.ми . . .  

Рене Декарт 
Якщо ми прагнемо називати щось  

м,етодом, 1110 це повитю бути способом дії 

згідтю ос1ювоположе1шям. 
Іммануїл Кант 

Науковий .метод - це єдине, що дозволяє 

зрозуміти завдают пауки. 

Аркадій Мігдал . 
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Всебічне осмислення того, що людські уkюви життєдіяльlІості, так 

са.мо як і людські якості, процеси культури та соціальні процеси не 

виникають спшхійно, як просте продовжею1я природ1шх, достат11ьо 
гостро спшвить перед людиною проблему вииайде1іня виправдшшх, 

надійllих або Ж', 11ри1tайл1лі, оптимальиих способів продукувштя, 
збережею-1я та орга11ізаціі

. 
функціоlіувштя умов людського буття. В 

загальному nлalli оз1ючеllа пробле;110 окреслюється як пошук .методів 
людської діяльності; вона охоплює всі напрялщ та види людської 

діяльпості, проте найбільш повно та гостро окресляються в сфері 

інтелектуальної· діяльності  саjне тому, що тут виробляються, 
закріплюються т.а оц,ітоються л1е1поди. Вчеlіня про методи людської· 

діяль11ості в загальному плшzі називаєп�ься методологією. 

Після вивчення матеріШІу те.ми Ви повинні: 

� чим зумовлена потреба у методах в пізнанні та 
практичній людській діяльності ; 

� з  чого складаються методи пізнання, чим . . . 
вщр1зняються методолопя та методика; 

� якими є провідні методи сучасної філософії та науки.  

@" порівнювати методологічну ситуацію в класичній та 
сучасній філософії; 

@" використовувати знання структури методу для 
пояснення особливостей окремих методів ;  

@" порівнювати м і ж  собою провідні методи філософії та . . .  . . 
науки, видшяти 1х взаємю недошки та переваги . 

+ чим виправдане сучасне ставлення до методології у 
філософії та чому в сучасній філософії панує 

методологічний плюралізм; 
+ в чому полягає евристичне значення основних 

парадигм та їх методологічних засобів в сучасній 
філософії; 

+ чому саме особливосгями методів можна пояснити 
переваги наукового пізнання над досвідним, буденним. 
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О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

1 6 . 1 .  Особливості методоло гічної ситуації в сучасній 
філософії. 

1 6 .2 .  Сутність та структура методу як способу організації 
людської діяльності. Поняття методу, методології та методики. 

1 6 . 3 .  Проблема методу та методології в сучасній філософії. 
1 6 .4 .  Методи і форми наукового пізнання . 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 

• МЕ ТОД - (від давньогрець,...·ого - через просте:жений ии1ях) свідо.110 застосовані порядок 
та послідовність дій.  що пр иводять до бажаного резул ьтату. Потреба у методі є 
універса.7ьною для людської діял ьності, оскіл ь ки остання не є пряАtи.11 пр одов:женням 
стихійних природних процесів, а виходить за їх .не.жі. 
• МЕ ТОДОЛОГІЯ - спеціальна частина теорії (в науці або філософії) , що присвячена 
обгрунтувштю ЗАtісту, доціль11ості та виправданості певних методів у тій чи іншій 
сфері пізнання. 
• МЕ ТОДИ КА - зібрання,  впорядкува11ня та пр ояснення способів ефективного 
використання певних методів у ко11кретних ситуаціях пізнання та діяльності (наприклад, 
шкільні . .нетодики) .  
• МЕ ТОДОЛОГІЧНИЙ МОНІЗМ - устан овка, що була характерною для класичної 
філософії ( і  наук и )  і що поляга.и1 у прагненні  віди1укати єдиний ,  ун іверсальний та 
позбавлений суб 'єктивних наголосів .11етод досягнень безсу..ннівних істин у пізнан11і. 
• МЕ ТОДОЛОГІЧНИЙ ПЛІОРАЛІЗ М - устш1ов"·а сучасної 11екласичної філософії (і 
науки) , що позна чена виз11ан ня,11 за"1е:JІсності  .11етодів п ізн ання від вл а ст ивост ей, 
особливостей та завдань суб'єкта, його ко11цептуальних орієнтацій та ракурсів підходу 
до дійсності; 111етодологічний плюра.1із.м пр ипускає можливість випр а вданого 
використання різно,нанітних 111етодів, які "11о:жуть поєднуватись А1іж собою на засадах 
доповнюваност і. 
• СКЛАД О ВІ МЕ ТОД У ПІЗ НА ННЯ - описова (частина методу, що д о зволяє 
ідентифікувати предмет, ум ови та засоби використання методу ) ,  операціональ11а 
(послідовність та порядок дій, необхідних для реалізації .�1етоду) та концептуальна 
(загальнофі.-10софські  пр инципи,  ви;\ /оги т а  о бгрунтуваття засад, доцільності  та 
Аtо:жливості .11етоду) . 
• ФА КТ НА УКОВИЙ -- подія або явище дійсності, зафіксовані засобш.щ що виклика
ють довіру науки та описані за допо.ногою 1юу,...·ових поняmь або категорій. 

16. 1 .  Особливості методологічної ситуації в 
сучасній філософії 

Поняття про метод як шлях оптимізації філософських 
пошуків виникло ще у філософії стародавнього світу, оскільки 
вже там відбулося усвідомлення необхідності підкріплення 
ф ілосо фських м іркувань  та в и с н о в к і в  в и п р авдан и м и  
способами вибудовування та перевірки знання. 
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Геракліт ЕфесьJ!.иЙ вважав, щ о  р езультати п ізнання 
залежать не лише від п10го, що ми піз1шємо, а ще більшою мірою 
- від того, як ми мислимо. 

· 

Надалі в історії  ф ілософії інтерес до методоло гії ,  як 
філософського обгрунтування найбільш виправданих методів . . 
шзнання, то спалахував, то час вщ часу вщухав . 

Н айближча до нас за способами міркування філософія 
Нового часу (в деяких західних країнах - модернова філософія) 
бул а  .мет одолог ічll о акцент о вана , то бто в о н а  саме  цю 
проблему - проблему філософського опрацювання ефективних 
м етод1в  ш знання  - в в ажала  своєю н а й п е р ш о ю  та 
найважливішою. На  початку епохи Нового часу найбільш 
гостр о питання про м етод п і з н а н ня бул о п о ставлене  
Р.Д екартом. 

За Р.  Д екарто:м., ніж діяти у пізжтні сліпо та . безпорадно, 
краще зовсім не робити нічого, і лише виправданий метод може 
перевести пізнання на якісно новий рівень. 

Р .Декарт ставив перед собою завдання розробити такий 
метод, яким могла би скористатися будь-яка людина (за його 
словами, навіть вкрай нерозсудлива) , тобто це повинен був 
бути метод чіткий, однозначний, максимально позбавлений 
суб'єктивних уподобань . 

Пафос декартівського оспівування методу, як універсальної 
відмички для проникнення у глибини та таємниці пізнання був 
сприйнятий його посшдовниками. 

На думку Б. Спінози, ;111етод філософського пізнштя, тобто 
пізнання найперших та найважливіших проблем буття, можна 
збудувати з такою :ж точністю та ступенем достовірності, 
як і методи математики. 

Саме завдяки філософським п ошукам м етоду ново
європейською філософією методологію досить часто 
отото:ж;нюють із філософією або максимально наближають до 
неї. Проте в сучасній філософі! спостерігається певна байдужість 
до шгишь методології, а інколи навіть свідома відмова від її 
сповідування або визнання правомірним напрямом філо
софських досліджень. Тому існує кілька пояснень . 

Перш за  все,  н адзвичайно активне н а полягання на  
всемогутності винайдених у філософії методологічних рішень 
розглядається як одна із передумов формування так званої 
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П ричини і шляхи відм ови 
від тотального 

м етодоло гізму в і сторії 
філософії 

тоталітар н ої ідеології - ідеології типу більшовицької. В 
радянські ч аси дуже сильно пропагувалися тези "Марксизkt - не 
доглщ а керівництво до діГ та "Марксистське вчею-tя всесшzьне 
тшиу, що воно вірне ". І в перший, і в другій тезі йшлося про те, що 
са м е  в и найден и й  м ар ксиз м о м  м етод доз в о л я є  й о м у  бути 
н е п ер е м о жн и м .  Цей м етод і м е н увався м атер і ал і ст ич н о ю  
діал ектикою , і в і н  о ц і н юв ав ся в я ко сті  "революційної душі 
марксизJ11tу " , оскільки розглядав ся як ідей н е  о бгрунтування 
право �іР_Іі()�!� _ і !-fеобхідності _ ]3_ історії суспільства со ціальних 
революцій .  Проте навіть за умови переносу наголосу з питань 
соціального життя на питання пізнання врешті було визнано ,  
щ о  претензія на володінняякUJvtсь привілейовани.ІVt, єдино правшzьниіvt 
;vtетодши так чи інакше приводить до невиправданого категоризму 
у судженнях та до нетерпшvюсті. 

Відчутни м  мотивом у протестах проти єдиного та тим більше 
автоматично діючого методу була думка про неприпустшvtість 
зведенняяк пізнання, так і людини (як носія пізнавальної діяльності) 
до агентів якогось всезагального механізJ111у . Так и й  м отив 
проглядається у працях С. Кіркегора, Ф. Ніцше, М.Бердяєва та 
і н ш их відо м их філософів.  Зда13ал()СЯ б, доля методологічних 
пошуків та акцентів у філософії була вирішена одного разу і 
назавжди . Проте реальна ситуація виявилась значно складнішою. 
Справа у ті м_, що відхід від класич ної філософії відбувався за 
кількома напрям ам � , в результа:і діяльності яких врешті була 
проведена досить р1зка межа м 1ж наукам и  природни ч и м и  та 
науками гуманітарними або наукам и  про культуру. 

І 
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• Майже всі  течїі, які так чи інакше пов 'язували філософію із 
обслуговуванням науки ,  залишились на позиціях методологізму , 
розтлу!\1_<.t 1!!:1�1+11'! оча1-:111Ш д�що iti?:K1+1�1. _1-fi);l<_Ц�P()O�!l.c:\:_1.5[I�C.11�-ll-fC:l філос:офі51_: 

ТЕМА 16. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ В СУЧА СНІЙ ФІЛОСОФІЇ 



Сцієнтистські нanpЯJvtu філософії так ч и  інак ш е, тою чи іншою . . 
м1рою почали,  по-п ерше, розглядати методолопю виключно як 
методологію наукового пізнання , по-друге, п о ч али п оступово 
переходити на позиції методологічного плюралізму (відмови від 
якогось окремого або окрем их методів у якості вирішальних та 
в из нання м о жли в о сті  з асто сув ання б агать о х ,  п із навально 
рівноцінних м етодів) і ,  п о -третє ,  відмовились від того , щоби 
трактув ати м етод я к  у н і в ерсал ь н и й  клю ч до всіх проблем 
пізнання. То му постало досить складне та серйозне п итання про 
методи гуманпарного шзнання . 

Зусиллям и  багатьох дослідників,  починаюч и  від неокантіанців 
б ад е н с ь к ої ш к о л и , в р е ш т і  б у л и  о кр есл е н і  н а й в ажл и в і ш і 
особливості гум анітарних наук. 

іх людиноцентричність, тпобто спрялюваніспzь пізнання на 
людину, а пюму гу.люнітарні науки поапали формою 
са;"ноп ізнання ,  за  умов якого зникала якісна ( чи- 1по 
принципова) відіvLінN ість JНіж суб 'єюnО/vL та об 'єкmоkt 
пізнання,-

_. інтерпретативний хараюпер гуманітарного п ізнання, 
зумовлений  т им, и10 й иtлося про на;v�агання виявити 
внутрі�ині, ще не проявлені та приховаNі J'vLожливості 
людини; 
внаслідок того методи гуманітарного пізнання - це JvLemoди 
тлумачення, описування та розуміNня. 

В аспекті означеного поділу н аук та пізнання постало і питання про методи філософії, 

оскільки ще н а  початку епохи Н ового часу вважалося,  що методи філософії - це методи 

універсальн і ,  тобто придатні до викор истання в усіх видах пізнав альної діяль ності . Яким 

чи я к и м и  ж повинні  бути методи філософії? - Це питання для філософії ХХ ст. в цілому та 

для п е в н и х  її н а пря м і в  з о к р е м а  п о стало як одн е із в ажли в і ш их та с и м птомати ч н и х .  

М о ж н а  б е з  переб іль ш е н ь  стверджувати,  що п р о блем ати ч н і ст ь  я к  п о ста н о в к и ,  т а к  і 

вирішення п итання про метод постало в якості одні єї із особливостей ф ілософії ХХ ст" 

і ця особливість супроводжує й пер ш і  кроки філософії ХХІ ст. 

16.2. Сутність та структура методу як способу 
організації людської діяльності. Поняття методу, 

методології та методики 
- -

Сучасне п ереконання в то м у ,  що не існує одного -єдиного 
м етоду задля вирішен ня проблем у різних сферах п ізнання ·, 
не пр ин ижує і не в ідкидає з начущості м етоді в .  
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' Метод як спосіб організації свідомої людської діяльності 
8 має своє застосування всюди. 
Поясюоється це вже відомою нам фундаментальною особmmісгю 

л1-одського становища в світі : навички людської діяльності та 
культуротворення не передаються генетично; засноваш на 
неприродних (або надприродних) орієнтирах та чинниках, воІШ не 
виникають сгихійно, самі собою прироДІШМ ІІШЯХом. 

Соціально-куs.rьтур�е - ц� �мінене, �ер�творене природне, 
перетворене у вщповщносп ІЗ внутрІшшми можливостями 
людської свідомості, духовного початку людини (див . розділ 
1 3 ) . Н ав ідь  п р о сте в ідт в о рення  предметі в л юдської  
життєдіяльності, а тим більше створення того, чого ще не існує 
у наявній  формі,  вимагає певних усв ідомлених та свідомо 

ф іксованих процедур, алгор итмів, рецептів діяльності а бо ;ж; 
методів. Всі означені поняття досить часто використовуються . . . 
для характеристики того, як оргаюзована людська дІяльюсть, 
проте вони мають і свої особливості . 

• Терм і н  " пр о ц е дур а "  як  правило застосо вують для 
окреслення структури певних практичних дій, спрямованих на 
отримання передбачуваного бажаного результату. 

• Термін  " алгор итм " запозичений із математики та 
програмування; він позначає схему, певну послідовність дій, які 
повинні здійснюватись одноманітно і навіть механічно (тому тут 
можна застосовувати техніку) задля вирішення завдань 
переважно інформативного плану. 

•Термін "рецепт" (інколи - "рецептура") характеризує чітко 
фіксовані дії із певними предметами, що повинні привести до 
нео бхідного результату у тих чи інших видах діяльності . 
Особливістю рецептурної діяльності постає те, що в ній як 
правило не пояснюєт

_
ься, ч

_
ому ми повин.ні здійснювати саме та�і 

кроки, залучати у дІяльюсть
_ 
саме таю предмети, як, до речІ ? 

досить часто не пояснюється І те, чому ми отримуємо саме таю 
результати.  

394 

• У медицині рецептурна діяльність виглядає дещо інакше, але, 
н апр и кл ад , у х а рч ов і й п р о ми сл о во ст і , у п р и готув а н н і  їж і , 
виноробстві , деяких видах ремісничої діяльності, у різного роду 
магічних практиках рецепт виглядає саме так, як він був окреслений . 
Тому вивчення людської діяльності приводить до висновку, що вона 
історично розвивалася від рецептів до методів та складних технологій. 
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Проте і поняття методу має своє більш-менш усталене 
використання . Як правило, його застосовують для пояснення 
пізнання, наукового пошуку, або ж для окреслення таких 
інтелектуальних та практичних дій ,  які передбачають високий 
рівень усвідомлення того, що ми робимо, чому це робимо саме . . . 
так І чому результат повинен м ати саме таю оч 1куваю 
характеристи к и .  Самий тер м і н  " Jvt e т o д "  сх одить до 
давньогрецького виразу "метд-одоУс" ,  що можна перекласти 
як "через відстежений (або підготовлений) шлях" .  

З а  Геге]lем,· �сетод -:-- ц е  сш1 себе, конструюючий ШI!JlJC: пізнgнr-tя; тщсе 
розуміннЯ наголошує на тому, що метод виробляє!пься всереqи�і певного 
роду д іял ьності, де в ін,  вла сне,  . п ер е в іря ЄJп ь ся, випр о бо вується, 
вдосконdшоєтЬся. 

· 

А . на. дy;l1ky Р.Декарта! ·;�!етод є · порядок . та по�ffдов11і5111ь 
. .. 
дій, 

.
щ·о 

привоq.я.ть ()о. бажаного результ{l711у
·
. М апqд

. 
має пfе9метне, то�то 

просторове 11ш часове . (послідовність) впоряд�увш-а-tя певних дій. 

Обидва окреслення сутності методу постають важливими 
і корисними. Метод неможливий поза усвідомленням, поза 
застосуванням та випробовуванням всередині певного роду 
діяльності , але так само він неможливий без належного 
внутрішнього впорядкування . В ц ілому  м етод п о стає  
своєр ідним к о н ц е н тру в а н ням д о с в іду д іял ь н о с т і .  П о за 
засв оєнням певних методів неможливо  набути навичок 
соціальної діяльності , а важливість та  ефективність методу 
зумовлені тим, що він інтенсифікує діяльність , дозв оляє 
засвоювати певний досвід в зручній та стислій формі. 

Усв ідомлення значущості  та важлив ості  методу 
приводить до появи різних форм його фіксацій, розроблень, 
вдосконалень. Серед таких форм найважливішими постають 
методолопя та методика. 

' 
• 

Мет о дологія - це спеціальна частина певної галузі 
науки ,  яка оп ікується збиранням,  осмисленням та 
обгрунтуванням методів, що в ній застосовуються . 

Методологія, таким чином, є теоретичною формою оброблення методу, а тому 
вона дуже важлива для будь-якої науки або ж для певних видів діяльності . 
Методологія також вказує на те, що метод може бути вироблений та обгрунтований 
лише на теоретичному рівні пізнання, а тому інколи кажуть, що метод - це теорія, 
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запроваджена в дію, а теорія - це розгорнутий метод. Ясно, що методологія 
передбачає високий рівень функціонування знань та наукового самоосмислення. 

На відміну від методології.методика постає зібранням та розробленням 
ефективних способів використання та застосування певних методів у 
конкретних ситуаціях пізнання та діяльності ,  тому методика далеко 
не завжди передбачає наукові  обгрунтування: вона може базуватися 
на певних, у т. ч. і ндивідуальних досвідах (тому методики можуть 
бути іменованими, наприклад, методика шкільного виховання за 
системою В. Сухомлинського) . 

описова складова 

концептуальна складова 

Сучасна методологія виділяє основні складові методу та 
проводить класифікації методів пізнання. Кожний метод включає 
в себе три основні складові: 1) описову складову, що окреслює, яких 
інструментів, якого обладнання, допоміжних засобів чи-то умов 
вимагає певний метод, які речі чи матеріали повинні бути задіяні 
у процес його застосування; це є, так би мовити, "Що?" методу; 
2) операціональну або процедурну сторону, що наставляє на те, як 
саме та в якій послідовності слід здійснювати певні дії; це є "Як'!'' 
певного методу; З) концептуальну складову, що є інтелектуальним 
ядром методу і що передбачає обгрунтування самої можливості 
певним чином будувати метод; це є " Чому?' метода. 

Концептуальна сторона методу, як правило, формулюється 
у вигляді певних принципів (наприклад, у фізиці "прш-щип 
проспюти", "принцип відносності" , "принцип доповнюваност,і" 
та ін.) ,  вимог (як-от, наприклад, вимоги Р.Декарта до методу 
істинного пізнання) , настанов (наприклад, принцип "Не 
нашкодь!" у медицині) . 

Досить часто метод зводять лише до двох перших складових, проте сучасний 
розвиток науки і виробничої діяльності вимагає належного продумування 
вихідних засад застосування певних дій людини задля досягнення якогось 
результату. В сучасному суспільстві не такими вже рідкісними постають 
ситуації, коли певні дії або навіть напрями діяльності краще було би взагалі не 
реалізовувати, оскільки їх недостатня продуманість приносить разом із бажаним 
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результатом небажані, а то й загрозливі для людини наслідки . Більше того, 
потреба у концептуальній складовій методу зумовлена самим станом сучасного 
пізнання. Як правило, на питання про те, чим зумовлений зміст методу, слідує 
відповідь : об'єктом,  на який цей метод спрямований ;  звідси випливає 
загальнорозповсюджена теза : "Який об 'єкт, пшкий і метод" . 

Увага! 

Сьогодні на питання про те, що, наприклад, вивчає фізика, вже не дається 
проста та ніби зрозуміла відповідь: фізика вивчає природу. Сьогодні відповідь 
звучить інакше: фізика вивчає фізичну реальність. Хімія, відповідно, - хімічну 
реальність, соціологія - соціальну реальність, та ін. Все це свідчить про те, що 
ми цілком виправдано можемо стверджувати: "Яким є метод, таким є об'єкт", 
тобто що саме буде потрапляти в поле нашого зору та які характеристики такого 
"що" ми зможемо освоювати, залежить саме від застосованого методу. Звідси 
стає прозорою та очевидною виправданість та пріоритетність уваги саме до 
концептуальної складової методу, яка покликана обгрунтувати основні аспекти 
та нюанси співвідношення методу та об'єкта, метода та потреб людської 
діяльності . В сучасній науці метод постає тим складним інструментом, проекція 
якого на реальність дозволяє виділяти в останній її шари, структури, об'єкти, 
властивості . Саме цим виправдане і підвищення значущості методологічної 
свідомості в сучасній науці.  Сьогодні методологічну складову науки досить 
часто розглядають як її органічну частину, проте піднесену на наднауковий 
рівень; тому досить чаСто методологію науки називають "лtетшпеорією" (над
теорією) сучасної науки. 

Цікаво відзначити, що й в сучасному мистецтві більше 

' уваги приділяється не наявним формам та жанрам, а 

8 спробам виробити принципово нові підходи до виявлення 
естетичних характеристик реальності, тобто і в мистецтві 
його концептуальні засади виходять на перший план. 

• Класифікації методів проводяться за різними ознаками. Ми вже згадали 
про відмінності між природничими та гуманітарними науками; сьогодні 
до таких видів наук додають також науки соціальні та інструментальні 
(ті, що опрацьовують інструменти пізнання, наприклад, математика, 
математична логіка та ін . ) .  Відповідно, і методи поділяють на методи 
природничих, соціальних, інструментальних та гуманітарних наук. 
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Класифікація методів за 
ши отою їх застос вання 

окре.1 1 і  ( специфіч11і "нетоди. що ,1 1аю111ь о д11 ошш111е заст осувш1ня ) .  

час111J.;ово-1юукові ( щ о  викор истовуються у частині 11аук ) .  

загаль1101шукові (що застосовуються у біль шості 11аук) ; 

всезага.1ь11і .-1 1е111оди. 1 1 1061110  т і. що 1 1 01оадают ь сJІ в основу са..1 1ої  
дії 11із11штя та в обгрунтувmшJІ будь-юшх методів. 

1 6.3. Проблема методу та методології в 
сучасній філософії 

Методологічна ситуація в сучасній філософії постає досить 
специфічною: філософія давно втратила статус "науки всіх наук" . 
Вона давно відмовилась від претензії на вироблення єдиного 
та універсального "методу здобуваю-tя 1юйперших іспzин всіма 
ба:нсаючи.ми" . Але це вилилося в те, що вона опинилася відносно 
власн ого методу у певні й ,  якщо не сказати - у п о вн ій  
невизначеності . До того ж ,  разом із відмовою від ролі єдиного 
проводиря у вирішенні людиною смисло-життєвих проблем у 
філософії (особливо - у філософії ХХ ст. )  виник цілий, майже 
неосяжний спектр філософських напрямів, шкіл, традицій; їх . . . 
КІЛЬКІСТЬ нають важко охопити повною м1рою. 

Методологічна ситуація поступово окреслилась як дифузна 
(розпилена) та поліфонічна: за умов існування численних напрямів 
філософії висловлювати претензію на володіння якимсь єдиним 
привілейованим методом філософського пізнання навряд чи 
виправдано .  

Разом і з  тим все одно у Х Х  ст. існували напрями, що таку претензію не 
приховували ;  йдеться перш за все про марксиз_,11 (у його інтерпретації 
В. І.Л еніNим, згідно із якою лише йдучи шляхом марксистської філософії можна 
прийти до істини, в той час як будь-яким іншим шляхом можна прийти лише до 
заблуджень та хиби), иеотоміз"м (оновлену філософську доктрину То.1ни 
А квіNсь1шго ). Деякі перевищені оцінки власних методологічних засобів можна 
зустріти і в межах інших філософських напрямів , наприклад, у міркуваннях 
представників аиалітичиоz· філософії', у феноменології, у прихильників 
гер.меиевтичного дискурсу та ін .  Проте в більш�сті цих та їм поді�них напрям�х 
в той же час проявляється виправдана терпим1сть до методолопчних пошуюв 
інших напрямів . Врешті досить велика кількість сучасних філософів згідна із 
тим, що будь-які філософські пошуки виправдані, якщо вони приводять до 
розширення горизонтів філософського світоосмислення. 
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• Отже ,  к о н стату є м о : у су ч а с и ій ф іл о с о ф і ї. с п о с т ер іг а є т ь ся 
.методологіч11uй 11люраліз.1н; проблема методу тут вирішується не на . . . . ОСНОВІ методолопчного МОНІЗМУ І не шляхом пошуку якогось ЄДИНОГО 
всемогутнього методу, а, з одного боку, шляхом вписування певних 
методів у найбільш поширен і та впливові парадигми філософського 
світоосмислення; з іншого боку, шляхом взаємної доповнюваності 
різних методів в межах вирішування тих чи інших конкретних проблем . 

Н еобхідність методу зумовлена, перш за все, тим, що : філо
софське пізнання не може бути надійно підкріплене досвідом, 
емшричними даними:  сягаючи гранично широких життєвих - . 
та штелектуальних ор1єнтирш,  воно утримується силою 
" несучої  себе  думки " .  Тому  л юдськ е  м исл ення  п р агне  
в и р о б ити в нутр і ш н і  н о рмати в и ,  п р а в ил а ,  п ри н ци п и  
в и б уд о в у в а н н я  про цесу мисл ен н я ,  щ о  спрям о в а н е  н а  
вирішення певних проблем . 

необх ідн істю дотр u,иштя 11ред"1 1етної 
єдності певної філософської теорії 

потребою у ко11тролюванні ходу "шjJІ-:увань 

11собхід11іс111ю вводити філософські ,11іркувш111я у 
зв 'язм; із со ціаль11и.ни процеса .. 11и 

1шлrагш111я.11 філософій рухатись у своїх побудовах 
від о чевидного до очевидного 

1 1  • Отже,  філософський метод перш за все поклшш1тй 
впорядковувапш процеси мислеl-l!-LЯ. 

Проте не кожний впорядкований філософський дискурс 
(проходження певною дистанцією розгортання думки) може 
б ути в и п р а вданим та в и з н а н и м  досто в і рн и м .  Т о м у ,  
філосо фський метод повинен бути адекватним предмету 
мислення або бути з ним співмірним; тобто метод noвиl-lel-l бути 
пр едметни.м , зм істо в н и м ;  це значить , що в п р о ц есі  
філософського осмислення певних явищ ми повинні прагнути 
дотримуватись єдності предмету та методу. Філософський 
метод п о в инен  з асв ідчув ати достов ірн ість зді йснених  
інтелектуальних розвідок,  тобто виконувати контрольні 
функці ї

. 
та функ ції  о б грунтув ання  о з н а к  ( к р итер і їв )  
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достовірності , виправданост1, надійності знань або застосо-
ваних прийомів мислення. 

• В міркуваннях про філософський метод не уникнути також питання 
про те, де та як, в кінцевому підсумку, може виправдати себе певна 
філософська концепція. В загальному плані ясно, що вона виправдовує 
чи не виправдовує себе лише у практиці життя, але і сама ця практика 
може буги по-різному осмисленою та інтерпретованою тою ж філософією. 
Тут можуть спрацювати два чютики: з одного боку, у філософїї прийнято 
посилатись на численні дані різних наук, соціально-культурних традицій, 
міркування визнаних  в суспільстві авторитетів ; з іншого боку, 
безпосереднє внутрішнє переконання особистості . 

Вбачання людиною остаточної очевидності в тих чи інших 
розгорнутих системах філософських міркувань залишається 
внутрішньою засадою для довіри тій чи іншій філософії. 
В ідповідно філосо фський метод повинен дозволяти нам 
вводити міркування у зв 'язок із науковими та соціально-. . 
культурними реашями, сприяти нашому м1ркуванню рухатись 
вщ очевидного та до очевидного. 

Розглянемо послідовно ті методи, які використовуються в 
межах поширених сьогодні філософських парадигм, а також . . 
п методи, яю вважаються в 
сьогодн і ш н і й  ф ілосо ф ії 
найбільш виправданими та 
поширеними. · 

Серед н а й б ільш впли
в о вих  п ар адигм суч асн ої 
філософії виділяються такі : 
• СІ<ієнтистська 11арадuг,1tа, згідно якої 

най11ершил1 завдан1-1я,н філософії постає 

о бслуговува1-1ня 1-1ауки і пр и т ому та 

Сцієнтистська 

А 11111ро11ологіч11а 

Оитологічна 

та соціологічиа 

Іителектуалістська 

Релігійиої філософії 

перш за все - саме методологічне о бслуговування. На першому плані тут 

знаходяться штлітична філософія, неокантіанство, напря.ни р ізно бічних дослід.жень 

науки (наприклад, пара,11етрич11ий аналіз науки) . В ,нежах даної парадигми розроблені 

та викор истовуються :  а) методи дослідження логіки та люви науки, тобто методи 

л о гіч1-1 о г о  анал ізу , л інгв іст и ч н о г о  а 1-1ал ізу, р о зр о бл е н ня пр о ц е дур ф іл о с о ф с ь к о ї  

конвенціальності; б) ,нетоди операціонального дослід:ження науки. інструменталізму, 

конструктивіз.му; в ) .методи систе,шю-структурного аналізу. 

• А нтроиологічиа 11apaдuuta ( спря.мування філософського п ізнання на л юдину як на 

перший предл1ет дослід:ження в усіх ії властивостях та проявах), в .нежах якої широко 

представлені .методи, спрямова1-1і на само11ізнан1-1я: а) .метод фено,11енологічного аналізу 

( інколи д о п о внений так звm1щ1 "ейдетичнил1 " аналізом ) ;  6) методи герменевтики 
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та герме1-1евтич11ого дискурсу; в) методи с111руктураліз,11у та деконструкції; 

г) методи і1-11111юсm:кції та дескршщії; д) і11коли - .методи се.міотики, се,1шнтuки та 

лі11гвіс111 1 1ки. 

• О11тологіч11а парадиг.11а (на.нага111ш окреслювати явища дійсності та людського буття 

з позиції  їх 1-/айпер ших засад ma ЯJ..' елемеІ-/mів цілісІ-/ого  універсуму) :  а) методи 

категоріального mюлізу; б) л.1етоди фено,11е11ології; в )  .\Іеmоди 111ра1-1сцеиде111паль11ої 

а1юліти1(И. 

• Культурологічиа та соціологічиа парадиг.ни ( ос,�щслею-1я дійсності крізь позицію, згідно 

якої всі фено..11ени людського буття пов 'яза11і виключно із соціа.1ьнu,1tu та куль111ур1шмu 

процеса.11и ) :  а) ,11етод сис11 1с.111-10-структур11ого а11алізу; б) J1 tетоди статистич11ого 

аІ-/алізу; в) методи стру1,ї11ураліз.ну; г) ,нетоди фе110.�1енології; д)  л1етоди се,ніотш,и, 

психолінгвістики, дескршщії, гер11 1еневтикu та ін. 

• Іителектуалістська парадиглш (філософсько.ну дослід:же1-1ню підлягають перш за все 

та 11ерева.J1сно процеси людської інтелею11уаль1-1ої діяль1-1ості, нк-0111 - .1ruслення, пізнання, 

обгрунтувш11-1я, проясне11ня та іи. ) :  а )  методи логічного анал ізу ; б) методи 

категор іального ащ1л ізу : в) 11 tетоди трансце11дентальної  аналітики; г )  .нетоди 

фе11ш1е1юлогії та ейдетики; д)  методи гер.неневтики, струю11ураліз.му, лінгвістичного 

ана.1ізу, се.11антики та се_,\ ·rіотшш; е)  методи та 11ршщи11и діалеюпш,·о-логічного аналізу. 

• Пар а д и глr а р ел іг ійиої ф іл о с о ф ії біль ш-ме11 ш  п о слідовно слідує .нетодологічним 

вирі�иеннн.н середньовічної філософії і використовує: а) методи екзегетuки;б) апофа

тики та катифитики; в)  Аtетоди логічного аналізу. В 1юш час релігійна філософія 

в икор и с т о ву є  mакож· інші  ф іл о с о ф с ь кі .нет о д u  структуралізму, 

трансценденталь11ої аналітики, гер.меневтики та і11. 

фено.ненології 

.1огічного аналізу 

каn1елор іального 

ана.1 ізу 

діа.1ектики 

систс,11110-сmруктур ного 

аналізу 

гер.неневтики 

111рансценде11таль11ої 

aua"·1 imu1,·u 

. . 
до цих методш уважюше. 

Одне лише  перераху
вання провщних парадигм 
сучасного філософ�твуван
ня та з астосованих у їх 
межах методш свщчить, що 
деяю методи використову
ються в межах р1зними 
парадигмами,  а тому їх 
можна вважати найбільш 
вип-равданими або авто
ритетними. Придивимося 

Метод феноменології або ейдетичного аналізу . Засновник 
цього методу н імецький ф ілософ Е. Гус с ерль не вважав 
ф ен о м ен ол ог і ю  м етодо м ,  лише певним ф і л о со фським 
світобаченням, проте найчастіше феноменологія розумілась 
1 використовувалась саме як метод. 

За Б Гусс
е
р

ле
м

, 
ф

етю
м

ен
ологі

я - це ф
еномен

олог
і
ч

на 
д

е
с
кр

ип
ц

і
я, 

тобто р
е
т

е
ль

не 
описува

ння 
того, що

· 
і 

я
к ми маєм

·
о

· .у 
свід

ом
о

ст
і. 

ТЕМА 1 6. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 401 



Сутність феноменологічного методу 

визиання того, що людина заю1сди та всюди має справу лише із фе1ю111е1 юлш; 
хоча традиційтю фетюмет-t розуJніється як з 'явлетщ проте тюсправді він не 

являє нічого, О!(рім себе самого, тобто весь з,ніст фе1ю_нену поданий у ньому 

сш10111у; 

фена.мен не мо:ж:тю поділити 1-ta матеріШІьне та духовне, він є надане, те, 

що є в нашому сприйнятті; 

у феномені ва;)Ісливо розр ізня т и  інте1-щіональ1-1е пере:JІ-Сuват-1я т а  

інтенціональний предмет: інтетщіонШІьне пере:J1сиват-mя - це чуттєве, тобто 

червоне, овшzь1-1е, приємне та ін., а інтенціо11альний предмет - це цеюпр, 

фокус пере:J1сивань та і:Х носій; 

пере:J1сивання міт-LПuві, нюаисовані, а інтенціотюльтІИй предмет являє собою 

граничну межу, до якої1110:J1се бути віднесене все, що пере:J1сивасться; поза 

предметом переживаю-tя втрачають зміст та навіть не ідеюпифікуються; 

предмет1-1ість свідомості поспшє в ідешzізовшшх вимірах, тобто стабільною, 

незл1інною; 

Інтенціональне переживання Е.Гуссерль називав "ноезою", а предметне ядро 
інтенціонального сприйняття "смислом" або "ноемою"; взяте цілісно це ядро 
утворює образ сутності певного феномену, тобто "ейдос" (у платонівському 
розумінні). "Ейдетичний аналіз" феномена, таким чином, передбачає окреслеІ-П--Ія 
смисло вого ядра у будь-якому н аш о м у  сприйнятті . В ідпов ідно , 
феноменологічний метод передбачає проведення аналізу того, що і як постає в 
людській свідомості при, наприклад, сприйНЯТТі певних суспільних, мистецьких, 
культурних або політичних явищ. Звідси і випливає широке застосування 
феноменології у різних напрямах філософії та у різних філософських науках 
(соціології, естетиці ,  політології, культурології). 

Сам Е .Гуссерль наполягав на тому, що застосування його філософії 
допоможе кожній галузі пізнання знайти остаточні, а тому й вічні предметні 
окреслення своїх об'єктів, і, отже, перейти від проблематичного пізнання до 
надійного, незмінного та продуктивного. Застосування феноменології у 
філософії повинно було би перевести філософію із стану дискутування та 
непевності у стан справжньої (за Е.Гуссерлем, "строго і") науки. Проте реальне 
застосування феноменології сприяло лише більш точному та усвідомленому 
аналізу духовних процесів, у тому числі допомогло науці перейти від наївно 
натуралістичного розумшня свого предмета до його категоріальних окреслень, 
що й сприяло виникненню понять "фізична реальиість", "хі"міч!-lа реальJ-Lість ", 
"соціальна реальніспzь" та ін . Колишній учень Е.Гуссерля, німецький філософ 
М. Хайдеггер побачив в інтенціональному предметі свідчення неодмінної та 
не инучої присутності буття у будь-яких наших відношеннях до дійсності і 
поклав феноменологічну ейдетику в основу свого онтологічного вчення. 

Методи логічного аналізу . Ці методи застосовуються для 
дослідження текстів, висловлювань, суджень. Вони досить численні 
і можуть стосуватися як окремих понять, так і наукових теорій. 
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Увага. 

Елементарні вимоги логіки були сформульовані ще Арістотелеjн -
творцем першо]· теорїї логіки, і вони зводились до трьох законів так званоі 

формальноі логіки ,  тобто логіки, спрямованоі на дослідження форм думки . 
Ці вимоги передбачали , що в процесі розгортання думки: а) не можна губити 
або підміняти предмет думки (А=А); б) не можна про той же самий предмет 
висувати твердження, що взаємно виключають одне одного (або А, або не
А); в) коли ж про предмет висуваються протилежні твердження, то правильним 
може бути лише одне із них (А або не-А, а третього не може бути) . В 

подальшому розвитку логіки виникли і інші ,  загалом численні логічні 

правила та вимоги ;  врешті була створена математична логіка,  логіка 
символ ізо ван их ф орм та л огічни х  в іднош ен ь ,  як і  сьогодні широ ко 
використовуються в аналізі наукових положень та теорій . ' Сучасна атшліпzична філософія, а також 1-шукознавство 

значною ktipoю базуються на викорисп�анні матемапzичноl' 
• логіки, поєднуючи й із проведенням аналізу мови науки. 

Методи категоріального аналізу. Ці методи застосовують для 
дослідження засобів та результатів наукової та дослідницької 
діяльності. Йдеться про виділення із певного комплексу знань 
їх так званого категоріального каркасу, тобто категорjй _  
Категорії у спрощеному варіанті - це основні, найбільш загальні 
поняття певної науки. Більш точно це ті поняття, що окреслюють 
якісну специфіку предмета пізнання певної галузі знання, тому 
лише за переліком категорій ми досить часто можемо сказати, 
про яку галузь пізнання йдеться (наприклад, якщо ми назвемо . . . . . . 
таю категор11 : крапка, шшя, вщр1зок, кут, площина та ш . ,  стане 
ясно, що йдеться про геометрію) . 

• Оскільки категорїї характеризують якість предмета пізнання (також 
і відповідного знання), то, можна сказати, що вони фіксують ті пункти 
в нашому мисленні , через які ми обов'язково повинні пройти , якщо 
хочемо рухатись у межах певної предметноі сфери, або обминаючи які 
ми не зможемо правильно окреслити предмет нашоі уваги. 
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• Опzже, !{аmегоріальний аналіз передбачає: с:> виділення 
!{аmегорій дш-юїгалузі знання чи пізнання; с:> встш-ювлею-tя 
типів зв 'яз!{ів л1іж ними; с:> системний розгляд співвід
ноше1-а-1я /{атегорій, оскіль!{u оспютті виправдовують себе 
лише в системі. Відсутнісп1ь  системних зв 'яз/{ів міJІс 
категоріями свідчить або про те, що наше пізтюння непевне, 
фрагментарrtе, або :ж просто помил/{ове. Методи !{аmе
горіальт-1ого аналізу мож;тш ви/{ориспювувап�и у будь-Я!{ИХ 
нау!{ах. В межах системно-стру/{турного аналізу і до 
сьогодні дослід:J1суються зв 'язки та!{ зватшх загально
наукових !{атегорій. 

Діалектико-логічний метод (або метод діалектики) .  Діалектику 
як особливий спосіб осмислення дійсності  запровадив у 
традиціях європейської філософії Геракліпz Ефесь/{ий, хоча її 
прояви та елементи були присутні в міркуваннях багатьох 
грецьких філософів, рівно як і у філософів стародавнього Сходу. 
На рівень теоретичної розробленості діалектику вивів Г.Гегель, 
хоча в його виконанні вона постала настільки складною та 
абстрактною, що її прийняття та належне осмислення виявилось 
серйозною проблемою; деякі філософи радше були схильні 
взагалі відмовитись від діалектики, ніж визнати і-і важливість та 
свою недостатню в ній обізнаність . 

Гегель вважав, що його діалектика постає перш за все 
способом самовиявлення та життєвої енергетики найпершої 
основи усіх процесів світу - А бсолюптоl" ідеі". Тому теорія 
діалектики, за Гегелем, є універсальною та виправданою в усіх 
сферах пізнання та інтелектуальної діяльності методою 
побудови процесів мислення . Більше того, Гегель вважав, що 
діалектична логіка і є перша філософія . 

П і сля Гегел я палкими прихильниками діалекти к и  вважали себе марксисти: К. Мщжс 

закл и к а в  перероб ити діалектнку Гегел я н а  засадах м атеріал і з м у ,  а В. І.Ленін оголоси в 
д і а л е к т и к у  р е в ол ю ц і й н о ю  д у ш е ю  м а р к с и з м у ,  в с е з а г ал ь н и м  м ет о д о м  п і з н а н н я  та 
революці й н ого перетворе н н я  ді йсності . 

У радя нській філ ософії проводил ись ч исленн і  досл ідже ння ді алектики та робилися 
неодноразо в і  спроби створити " м атері алістич н и й  а н алог" діалектики Г . Гегел я .  Але всі  
вони закінчувались невдачами,  і то з однієї дуже важл и вої причини: са м и й  задум подати 
д і а л е к т и к у  в я к о ст і  " зш.:011ів р о з витку лrатер іал ь 1-1 о ї  дій с1-1 о с111і" су п е р е ч и в  сутн ості  
д і а л е к т и к и  п р и н а й м н і  в її  г е гел і в сь к о м у  в а р і а н т і .  С п р а в а  у т і м ,  що д і а л е к т и к а  
розгл ядал а сь Гегел е м  в и кл ю ч н о  я к  с х е м а т и к а  дух о в н и х  п роцес і в ,  я к а ,  до того ж ,  в 
такому - діалектичному в и гляді -- проявляє себе л и ш е  на р і в н і  "другої рсф.:1с1":сіі" . 
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• За Гегелем, (і це є безумовио виправдатtuм, Я!( ми побачимо далі) 

діалектика можлива лише там і тоді, де й коли існує щось пршщипово 

єдине ( І) (така позиція, иагадаю, називається ktо11із:ном) , але до того 

:ж це єдиие здат!lе  свою єдн іст ь сп.р и й.мати, утр имувати і 
здійсюовати зав:нсди та у будь-чому. Бо са.лtе за тако!· уjнови мо:жна 

стверд:ж:увати про те, що не ісиує і 11е мо:нсе існувати зов1-1ішиіх 

причиll руху та змін дійоюсті, яка поястоється через таке єди11е ( 2) . 
Відсутність же зов11ішніх чиюшків зjні11 та руху Зktушує визтюти 

таки.11111 лише внутрішні суперечності (З) . 

Отже, діалектичний процес є єдиним, внутрішньо суперечливим і таким, ' що через такі суперечності не втрачає єдності, але включає всі рухи 

8 суперечностей в зміст своїх подальших рухів (тобто утворює розвиток). 

Ясно, що для Гегеля такий процес можливий лише за умови 
н а я в н ост і  в н ь о м у  в нутр і ш н ь ої саморефлексі ї ,  тобто 
своєрідного віддзеркалювання "всього в усьому" ,  бо ж інакше 
Зберегти вихідну єдність в усіх можливих рухах та змінах буде 
просто неможливо.  Значить, діалектика можлива лише як 
процесування духу, свідомості , оскільки в природі (Гегель був 
у тому переконаний) всюди панує в ідмінність , і усі спроби 
повторити якесь явище абсолютно ідентичним тут просто 
неможливо. 

• За Гегелем існують такі сходинки в русі рефлексії в процесі 
людського пізнаю-tя: 1) чуттєвісп� ь, яка приносить в 
людський інтелект на даність; 2) рефлексія чуттєвого (коли 
людшю фіксує в розумі те, що попzрапляє в ії сприйняття) ; 
З) рефлексія рефлекс й: коли свідо.мість фіксує сво У власні 
рухи, пов 'язані із пізтшттям та реакціялш на чуттєвість. 

Я кщо поставити пита�ня ,  на  як�м у. і з  ци� р івн ів  
вочевидь проявляється внутр1шня однорщюсть, юколи не  
порушувана єдність, то  в ідповідь буде досить очевидною: 
звичайно, на рівні рефлексії рефлексії, оскільки тут думка має 
справу із самою собою, тобто тут завжди є думка і тільки 
думка або ду

.
мка спрямована на �умку . ВіJ?:повідно, і внутрішні 

суперечност1 у власному смисш можлив1 лише тут, осюльки 
справжні  суперечності передбачають повне  симетричне 
протистояння своїх сторін, а таке можливе лише в єдиному, 
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проте такому, де ця єдність весь час спостерігається і , так би 
мовити, для себе є прозорою. 

Увага! 

щеальними визначеннями.  

Можна тепер зрозуміти й те, чому К .Маркс в одній із передмов до 
"Капіталу" зазначав , що діалектика м оже спрацювати лише як засіб 
впорядкування та викладу наукової теорії, а не як настанова для визначення 
самої реальності. Гегелівський діалектичний метод - це метод вибудовування 
ідеальної, тобто еталонної конструкції для тих дій та змістів, які розум 
встановлює як свої власні орієнтири та системи відліку. Цим же пояснюється 
і те, ЩО "елементи діалектики " (вислів В . І .Леніна) ми можемо сnостерігати 
у будь-яких наших свідомих твердженнях, адже йдеться про те, на що 
орієнтується наш розум в самоусвідомлених актах, тобто про те, що у наших 
свідомих міркуваннях про будь-що ми тою чи іншою мірою усвідомлюємо, 
що йдеться про те ж саме наше міркування,  тобто що саме це міркування в 
чомусь завжди дорівнює самому собі .  
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сама ·дійсністЬ .вrrя�лЯє себ.е. діаЛектичною, що .ДіалектИКа пануЄ всК)ди: в 
природі, в суспіЛЬсfві ,  :в іст.орії: . , 

Навіть численні відкриття в галузі квантової механіки , галактичної 
астрономії, генетики та інформатики,  які засвідчували,  що в природі скоріше . . . . 
вщсутня повна  симетр1я та панує асиметр1я ,  не примусили адеппв 
матеріалістичної діалектики замислитись над її початками: адже асиметрія 
вимагала визнати, що не може існувати ідеальних протилежностей, а значить їх 
взаємного переходу та виникнення нової якості в тако� варіанті , як це описувала 
діалектика Гегеля. А це вимагало певного перегляду гегелівського арсеналу 
діалектичної методології, доповнення її, зокрема, положеннями так званої 
негативної діалектики, принципом доповнюваності в його пізнавальній версії. 
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-J/f Коистатуєл10: діалектична методологія в найбільш повн.ому варіанті 
була розроблена Гегелем, проте це був варіа11т ідеальноУ конструкції' для 
са.м.овибудовуват-1я думки тш рівні "другої· рефлексіl"'. Щоби наблизити 
діалектичну методологію до реалій сьогод11ішнього рівня пізнающ il' слід 
переробити та доповнити новими методологічтш.ми засобшш. 
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Н а ш а  детал ь н а  зупинка  н а  питаннях ,  п о в ' язаних  із  
діалектичним методом не є випадковою. Справа у тому, що 
"сліди" марксистського зачарування діалектикою даються 
взнаки у н ашій  філосо фії  всюди : наприклад,  у типов ій  
навчальній програмі з філософії, що була оприлюднена у свій 
час для обговорення, питання філософської методології, як і 
в "славетні недавні часи", знову майже повністю обмежуються 
діалектикою:  питання методології подаються в темі п ід 
назвою ''Діалектика та її' альтернапшви". Виходить, що окрім 
діалектики методів знову-таки не існує, або всі існуючи методи 
автоматично стають альтернативами д�алектики .  Проте 
реальними альтернативами д1алектики постають: 

релятивізм (все відносно) 

софістика (свідоме перекручення думки на засадах 
того, що протилежності тяжіють одна до одної) 

еклектика (довільне поєднання різнорідних елементів) 

парадоксалізм (накопичення несумісних тверджень) 

·1 Всі означені явища скоріше постають методологічними позиціями, ніж 
методами , оскільки вони  не мають чітко вироблених процедур 
застосування та концептуальних обгрунтувань. 

Метод системно-структу р н о го ан алізу . Цей метод має 
досить широке застосування з тої простої причини, що вш 
вимагає розглядати будь-що як таке якісно цілісне утворення 
(систему), яке складається із певних складових (елементи),  що 
включені в цілком певні сталі зв 'язки між собою (структура) . 
Такому підходу підлягає будь-що, а особливо ті явища, які, 
наприклад, не можна піддати математичному обчисленню 
(соціальні, психічні та ін . ) . 

Метод системно-структурного аналізу мав і має численні 
деталізації та окремі розробки. Сюди можна віднести: 

+ си стемні  до сл ід:нсен ня (тут н аг о л о с  п адає н а  
системність, системну якість т а  ін . ) ;  

+ функціональний аналіз (тут на перший план виходять ті  
функції, які можуть виконувати системні об ' єкти) ; 

+ метод комплексного підходу (що вимагає залучати до 
аналізу всі елементи певного цілого) . 
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Нарешті, на грунгі системно-структурного підходу виникли такі 
авторитетні в сучасній філософії та культурології методи, як 
структуралізм (К.Леві-Стросс) та деконструкція (Ж.Деррида) . 
Завдання структуралізму його творець, французький антрополог 
та культуролог К.Леві-Стросс вбачав у тому, щоби виділити 
найперші сталі одиниці у діяльності людського інтелекту. Для цього 
він вдався до вивчення міфології, оскільки саме в міфі людина не 
лише сповіщає певний зміст, а й не володіє методами його 
вибудовування, тобто тут свідомість виказує те, що працює у ній в 
якості її вихідних утворень. Врешті з' ясувалося, що таким утворенням 
(або структурою) постає діяльність медіації - опосередкування: 
людина наштовхується в своєму сприйнятті дійсності на певні . . . . 
кричущ1, несум1сю альтернативи, яю вона намагаєп.�ся звести до 
більш простих та звичних опосередкувань (наприклад, таємницю 
народження та смерті звести до посівів та жнив). 

• Структуралізм мав широке застосування в соціології: політології; 
культурології; у мистецтвознавстві, особливо - у літературознавстві; 
він дозволив пояснити, чому саме у пізнанні відбувається рух зведення 
невідомого до відомого . Деконструкцію часто розглядають як 
особливий варіант структуралізму, оскільки тут також стоїть завдання 
виділ ити  н а йперші утворююч і  ч ин ни ки тексту, але  шлях о м  
своєрідного розкладання тексту на його первинні елементи .  

Від діяльності М.Хайдеггера у ХХ ст. починається поширення 
такого методу, як герменевтика та герменевтичний дискурс. 
Справа у тому, що М.Хайдеггер, прийшовши до висновку про те, 
що людина завжди перебуває "при-бутпzі", вважав, що її основним 
завданням стає не опанування буттям (що неможливо), а його 
розтлумачення. Мистецтво ж тлумачення, прихованого від часів 
олександрійської філософської традиції, називалося герл1еневтикою 
(не плутати із екзегетшшю, як способом входження у глибинний 
зміст священних текстів ! ) .  
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• Згідно із гер.111е11евтико10 ос11ов11им завдат1ял1 людини постає 
внутріитє прояснення, розтлу.мачення ситуацій властюго :J1сиття. 
Найпершою умовою тат-,:ого підходу є прийняття подібних ситуацій 
як таких, що виводять у відкритість, доступність дещо Nеочевuдне. 
Герменевтика пер е д бачає :  а) про ведею-lя с11 іввід 1ю �ие 11 ь .м іж 
тексто.м., підтексто.111 та контекстпо.111; б) виявлешт людського змісту 
у будь-яких текстових утвореттях; в) здійсиетшя процедур розул1ію1я 
тю ос11ові первинного прийняття того змісту, з ятсим стш.:ається 
людuтш в свої�\ спілкувттях із дійсністю. 
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Нарешті, варто прояснити особливості таких методів, як 
трансцендентальна аналітика: йдеться про дослідження змісту 
таких понять, які називаються трансценденталіями. На відміну 
від універсалій, тобто узагальнен�х понять, трансценденталії 
утворюються шляхом включення зм1сту певних часткових понять 
в єдину лінію зв' язків і, таким чином, разом із збільшенням обсягу 
таких понять збільшується і їх зміст (в універсаліях же навпаки: 
чим ширшим є їх обсяг, тим біднішим зміст) . 

Увага! 

тотальну та непорушну ц1шсюсть, яку несе 
трансценденташя. 

• Отже, методологічна пшюра.ма сучастют· філософії. ще раз засвідчує 
тшм й' 11оліфо!ііч11ий характер, lZ' схильиістпь до терпимого прийняття 
різтюА1ш-tіт1шх варіантів філософствуват-111.я. Окрім того, це є безумовтtиА-t 
свідчентtям складтюстей сучастюго людського свіпюорієнтуваття та 
самоосмислеющ наявтюсті різтюАtаllіnтих вимірів сучасної· онтологічтюі· 
ситуацй людини. Реальність сучасної· людини постає все більше 
суб '  єктивтю акцеюповатюю, духовно заглиблетюю, такою, в якій ю1се не 
можlІа провести одтюзтшчні NLe:нci між реальним у пzрадиційlіому сенсі 
та віртуальиим, людськш1 та 11озалюдським, - все це і відображає 

;1-�етодологічна ситуація сучасно[' філософії: 

16.4. Методи і форми наукового пізнання 

Весь хід нашого розгляду пізнавальної проблематики привів 
до необхідності докладніше з 'ясувати суттєві особливості . . . 
наукового шзнання, адже не має сумншу, що наукове шзнання 
сьогодні є найрезультативнішим і найавторитетнішим. Ми 
досить часто, обговорюючи якісь складні питання, посилаємося 
на науку, чекаємо саме від неї або рішучих підтверджень деяких 
суджень і позицій, або безсумнівних їх спростувань. 

Увага! 

найпершим та єдино виправданим предметом 
філософії. 
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Загальні особливості наукового пізнання уже було окреслено. 
Детальніше ознаки науки, її місце в житті сучасного суспільства 
розглянемо в підсумковому розділі .  Зараз же звернемо увагу на 
найважливіші особливості науки як пізнавальної діяльності . І • Наукове пізнання постає як усвідомлене та свідомо організоване, 

т о бто зншtня про те, як про дукувати, нагромаджуват и та 
поліпшувати знтtня це стає можливим за допомогою методу, як 

генетичного складника науки. 

За Р.Д екартом, . науко6иЦ :Ме то.і) Т це·порЯqоі{і іzосJ7,ідд(Jність 
п іінqвал ьіtих д іЙ ;  щ о  їх ' с в ід омо д бгрунrпо вуют ь  m a  
ціМ�прЯмоіkто.зШ;тосо'�уЮіnь;� ····· ··е:с .::· <:С: · '< ·, · · ·· • : · ' <? .· ' :' : .  ·._ . _· · . .  ··· · · · ·  

. 
. 

Загальні особливості пізнання· rіроявля:ЮтьсЯ у науці через 
наявність у ній  дв ох  рівнів  пізнання : емпіричного та 
теоретичного . На емпіричному рівні пізнання спрямоване на 
здобування наукових фактів . За висловом Ф.Бекона, "факти -
живлення науки". Основне завдання емпіричного пізнання - фіксація, 
нагр омадження та перше опрацювання факті� . Тому і 

описи 

зведення 

протоколи 

результатами емшрич-ного 
п ізнання є факти та певн і 
ф орми їх зведення , так і як 
класифікації, типологія, тари
фікація та ін.  

Звернімо увагу на те, що 
факти - це не просто події або 
явища, що відбуваються або 
відбувалися. Для науки далеко 

не все з такого може бути фактом. Для того, щоб певне явище 
стало факт?м, воно пови!fНО бути зафіксоване з допомогою 
певного шструментар1ю науки , описане науков ою 
термінологією. Звідси й форми емпіричного пізнання: описи, 
зведення, протоколи. 

Особливе значення мають протоколи, бо вони є найпершими 
фіксаціями фактів. У сучасному наукознавстві фігурує поняття 
"протокольних суджень", яке має досить часто вирішальне 
значення щодо надійності фактів. 

Коли факти здобуті та певною мірою впорядковані, виникає 
необхідність їх подальшого інтелектуального опрацювання; це 
здійснюється на проміжному рівні наукового пізнання, який 
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• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

спостереження 
безпосереднє 
опосередковане 
порівняння 
ви.м ірювання 
пр юне 
непряме 
описування 

• описування як класифікація зібраних 
даних 

• 

• 
описування теоретичних положень 
експеримеюп 

• 

• 

• 
. . 

пошуковий 
перевірочний 
здійсюрючий 

умовно називають ршнем штелектуального опрацювання фактів .  Тут на 
_
перший план виходять деякі з

_
агальнологічні 

1нтелектуальн1  процедури,  проте в науц1  вони також 
здійснюються чітко, ретельно контрольовано, і з  застосуванням 
спеціальних опеvаuіональних засобів ( напvиклап. апа va тv 

а1-1аліз: розклада1-11-1я фактів 1-1а іх еле.ментарні складники 

синтез: поєд1-tаюlя елементарних сюzадників у 

складніше цілісне явище 

індукція: рух ду}vtки від окре
мих (часткових) факт ів 

до ідей (узагальнень) 

дед11киія : рух думки від загаль1-1их ідей до фактів 

(індивідуальних тверд
ж

ень) 

ідеалізаиія: доведення параJнетрів певних фактів або 

явищ до гранично можливих ме
ж 

для 

виявлею1я певної· якост і  в найповнішому 

варіаmпі (вигляді) 

формалізація : застосування символічних позна чень для 

виявлення однорідних одиниць (рис) фактів 
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математичної логіки) .  
Отже, тут фігурують методи: аналіз та син111ез ; індуl(ція та 

дедуl(ція ; формалізація ; ідеалізація . 

• Зашачеиі л1етоди .ни досить час1110 (іноді стихійllо) застосовус.'/ую 
в повсякдею1ол1у життєвому досвіді. У науці во11и, як було заз!-lачено, 
Аtають чітке процедурl-lе розроблеюш Використаю-1я ідеалізації та 
фор)1шлізації підводить до мате.матичного опрацювання фактів. Усі 
ці .методи приводюпь до виниюtеш1я теоретичтюго рівня наукового 
п ізнатшя. Завдаю1я наукових теорій -- опис, окресленllя певної 
предметно і ·  сфери реаль11ості через виявлетtя ії суттєвих, необхідних, 
ва:жлuвих зв 'язків, функцій, відношень. Тому теорія досить часто 

почшюється з відкриття законів досліджуваної· сфери. 

Результатом теоретич ного пізнання п остають науl(ові 
теорй - система раціонально-логічних тверджень, понять, 
принципів ,  законів ,  що співвіднесені із певними. сферами 

4 1 2  

аксіоматичний: виділення вихідних співвідно
шень сфери піз1юn11я та встшювлею-ІЯ з іх 
допомогою ЗАtісту і зв 'язків цієі· сфери 
теоретичного моделювання:  конструюван
ня пред)нептих якостей за дополюгою 
лютематики, теорії систем та ін. 
гіпотетико-дедуктивний:  формування 
гіпотез, що пояснюють сукупність 
фактів, еuвєдеш-1я з гіпотез часткових 
тверджень т.а іх пояснення 
сходження від абстрактного до конкретно
го : виділеюm еле.меюпарних характерис
тик фаюпів та зведення і�Х" в єдину 
систе.му твердJІСеІlь 

поєднання �сторичного та лопчного: 
дослід:JІсують історичний процес пев11оі· 
сфери, виділяють у ньому необхідні 
зв 'язки, які зводять в єдину систему 
тверд:жень 
системно-структурний: вивчет-тя об 'єкта 
як в цілісності його структури, так і його 
складників 

Фор.
ми 

пізнання 

� 
• міркуваю-1я 

• інт електуаль11е 

споглядання 

• .мислене ко н

струювштя 

Резульп�ати 

пізнання 

� 
наукові 

теорії 
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реальності. Як звичайно, наукові теорії будують за принципом 
"піраміди": угорі розміщені вихідні концептуальні принципи науки, 
що фіксують її фундаментальні установки (наприклад: "закони 
Всесвіту всюди однакові ' ', "Світ є впорядкованил1, тобто має 
регулярність, а не безладним ", "Все підлягає формалізаціі" та 
маmеJ11шmич1-юму обчисленню ", "Будь-що, що існує, можна уявити у 
формі систелш " та ін . ) .  Далі йдуть принципи, що фіксують 
фундаментальні якісні характеристики досліджуваної реальності, 
потім - теореми, закони, твердження, поняття, фактичні дані. 

• Onz:JІce, наукова теорія є найбільш 1юзви11е1юю та досконалою 
фор:.юю наукового піз11аю1JІ . Щоб спростувати наукову теорію, 
недостатньо .мати факти, що їй суперечать; слід висунути нові 
г іпотези, аксіоми, створити конкуреттту теорію або суттєво 

зміNити притщипи т-шявноl: 

Теоретичне пізнання, як звичайно, відбувається у формах . . 
м1ркування, штелектуального споглядання, мисленого 
конструювання та мисленого експериментування; вс1 вони 
спрямовані на побудову наукової теорії. Найчастіше при цьому 
використовуються такі методи: а) аксіомапшчний : виділення 
вихідних співвідношень сфери пізнання та встановлення з їх 
допомогою змісту і зв' язків цієї сфери; б) теоретичного моделювання: 
конструювання предметних якостей за допомогою математики, 
теорії систем та ін. ;  в) гіпотетико-дедуктивний: формування гіпотез, 
що пояснюють сукупність фактів, виведення з гіпотез часткових 
тверджень та їх пояснення; г) сходження від абстраюпного до 
конкрептого: виділення елементарних характеристик фактів та 
зведення їх в єдину систему тверджень; д) поєднання історичного 
та логічного : досліджують історичний процес певної сфери, 
виділяють у ньому необхідні зв'язки, які зводять в єдину систему 
тверджень. Останнім часом у наукознавстві звертають увагу на 
важливу роль експериментально-практичної бази науки, де 
створюють інженерні забезпечення наукових досліджень, прилади, 
провадять експериментальні випробовування наукових положень. 

• Отже, наш екскурс у методологію наукового пізтююtя свідчить 

про те, що сучастш наука постає ду:нсе насиченою та різтю.маніттюю, 

а водночас - і складною, за арсе11алом тих засобів, які вотю застосовує 

з .метою підвищення достовіртюсті та ефективності людських зтюнь. 
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Висновки 

� Поглиблент-1я розуміння всіх складностей люди!-lи, z z  
відношен!-lя до дійс!-lості, ії пізl-lавальних можливостей та 
засобів спричul-lшzи прш-щипову зміl-lу у відношею-tі сучасної· 
1-lекласичl-lоі" філософії" до методу та методологіі": во!-lа 
відмовилась від пошуків єди!-lого уl-lіверсальl-lого методу 
продукува!-l!-lЯ істини всі.ма ба:жаючи.ми, а перейшла до 
методологічного 1mюралізму, тобпю до вироблеюm цілоz. 1-lизки 
піз!-lавальних методів, які різно.лшl-lітно використовуються в 
ме:нсах ос1-ююшх парадигм сучасноz· фітzософй: В самому змісті 
мето ду найперше з!-lачення тепер !-lале:J1си111 ь його 
ко!-lцептуальl-lій складовій. Нарешті, саме використанl-lя 
ріЗ!-lоманіптих та свідомо застосова!-lих методів зумовлює 
1-lайперші та вирішальl-l і  переваги науки над буде!-l!-lИМ 
пізншtня.л1. 

t§j(Щ:r•'& Резюме 

Ф Особливістю методологічl-lоl" ситуацй" в сучасl-lій філософіі
. 
є те, що вона 

відійшла від методологізму та .методологічного А107-l ізму, що були 

характ.ерl-l ими для ф ілософії' Нового часу;  в сучасl-l ій ф ілософії' 

про во дяться розмежува!і l-l Я  прир о дllичого,  соц іаль тюго та 

гуманітарl-lого  п ізтютшя, відпов ідно і її методол огічні ор ієнтації" 

змінюються: тю перший план виходить л1етодологічJІий плюралізм. 

® Необхідність та виправданість уваги до nиmal-lь методу у сучасній 

філософії зумовлена тим, що людська д іяльт-tість 11е детер.�1ітюват-ш 

генетично, а тол1у й не вибудовується природно-стихійним. шляхом; в 

цілому людська д іяльність розвивається в ід рецептурного тmту 

ВJ-1утрішньо1· оргаJІізацй" до методологічного. Мет од постає складтшм 

утворенням, що включає: описову, процедурну та концептуальну 

складові. Обгрунтувант-1я способів використаття .методів відбувається 

в межах методологій та ;нетодик. 

® У сучас1-1ій філософії в перева:ж:llій більшості  її 1 1апрямів вJ1се не  

спов ідуєт ь ся позиція .методол ог із.му, а т ому пиm ат-{]-{Я мет о ду 

вирішуються плюралістичтю: в ме;;ках провідних філософських парадигм 

сучастюсті розробляюп1ься, обгру11товую111ься та використовуються 
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р ізноман ітні методи, що  загалол1 пра цюють за прит-щипом 

допо внюваності. В т о й  же час існує ц іла l lизка мет.од ів, що  

користуют ь ся найбіл ь шою п о вагою та авторитетом і що  

використовуються у більшост.і філософських напрямів сучасності. 

® Філософська методологія включає у свій зміст також осмислеття тих 

методів наукового п із 11шmя, які  пра цюють на р ізних р івнях 

функціонуватшя науки і що виводять науку на перше місце за ступенем 

достовірності та виправданості в сучасному пізтштті. М епидологічна 

паноралш сучасllого 1-шукового пізншшя дозволяє нам краще зрозуміти, 

що і як відбувається у 11із1шю-tі. 

(1J Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Особливосп�і методологічтюі· ситуацй" в сучасній філософії".· 

при ч и н и  переходу в ід мет о дол огічного  .мон ізму до  
методологічного плюралізму. 

2. П о няття методу та його складових у сучасній філософській 
методології". Мет од - методологія - методика. 

З. Провідн і  методи сучасної" філософіі та особливості  1·х 
застосуват-tня. 

4. Методи і форми 1шукового пізнання. 

� Теми для рефератів , доповідей і контрольних робіт 
І .  Методологізм як провідна устшювка в європейській філософй" Нового 

часу. 

2.  Особливостпі мепюдологічиих вирішень у llекласичній філософії". 

З. Методологічний плюралізм та ш1тил1етодологізм як позицй" в сучасній 

філософії". 

4. Мет од як внутрішня форлш організації людської· діяльності. 

5. Проблеми методологічних орієнтацій в сучасній європейській філософії". 

6. Особливості фе1юме1юлогіУ як філософського методу. 

7. Сучасна оцінка евристичних 11-южливостей діалектичного мепиду у 

філософй. 

8. Герменевт.ика та герл1еневтич11ий дискурс як методологічні позиції". 

9. Значення методологічно!· свідомості для сучасної науки. 
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� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Поясніть, у чому полягали очевидні недоліки методологічної 

орієнтації в європейській філософії Нового часу? 

Завдання 2. Яких змін зазнали методологічні орієнтації у некласичній 

філософії та філософії ХХ ст.? 

Завдання 3. Як співвідносяться між собою методологічний монізм та 

методологічний плюралізм? В чому полягають переваги 

кожного із них? 

Завдання 4. Я ким є з в ' язок  п аради гми ф ілософського мислення і з  

методологією? 

Завдання 5. Якими є провідні парадигми сучасної філософії і які методи 

пізнання "працюють" у межах цих парадигм? 

Завдання 6. Окресліть поле можливих застосувань феноменологічного 

методу у філософії. 

Завдання 7. Чому марксистський варіант застосування діалектичної 

методології виявився не виправданим? 

Завдання 8. Я кі методи філософського пізнання постають в сучасній 

філософії найбільш авторитетними і чому? 

Завдання 9. Якими є основні  методи сучасного наукового пізнання і в чому 

полягають особливості їх використання? 

Додаткова література з теми 

1 .  В ведение в философию. Ч . 2 .  - М . ,  1 989.  - Гл .ХШ, разд. 4. 

2. Жоль К. К.  Методь1 научного познания и логика.  - К . ,  200 1 . - Разд. 4 .  

3 .  Філософія .  Курс л е к ц і й .  - К . ,  1 994.- Лекція 2 1 .  

4. Ильин В. В. , Калинкин А .  Т. Природа науки . � М . ,  І 9 8 5 .  

5 .  На пути к теории научного з н а н и я .  - М . ,  І 984. 

6.  Петрушенко В. Епістемологія я к  філософська теорія знання. - Львів, 2000. - Розд. 1 .  

7 .  Ракитов А . И. Курс лекций по логике наук и .  - М . ,  1 9 7 1 . 

8. Ракитов А . И. Ф ил ософские п роблемь1 наук и .  - М . ,  1 97 7 .  

9 .  Сичивица О. М. Методь1 и формь1 научного познания.  - М . ,  1 9 7 2 .  
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1 0. Сичивиця О. М. Моральна в ідповідальність вченого і суспільно-історичний процес . 

- Львів ,  2000. 

І І .  Лесков Л. В .  Философия ресто бильности // Вестн и к  Московского уни верситета . 

Серия 7. Философия, 200 1 ,  №3 . 

1 2 .  Межуев В. Н. Суверенность философского знания // Философские науки . 200 1 .  №3. 
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ТЕМА 17 

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 

ТЕМА 1 7. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 

Філософія історіі"- це наукова теорія істо
ріі; крип�ичне переосмислення різноманітних 
нап івлегендарних або й відверто міфічних 
відомостей і переказів. 

Анн Робер Жак Тюрго 
Філософ також думає про минуле, але ро

бипzь це пш1(, що не дублює праці історика, 
адже минуле для нього - це не низка подій, а 
система пізнаних речей. 

Робін Дж. Колінгвуд 
Предметом філософії істор й є історичний 

вимір буття людини. Об ' єкпюм філософсько
го розгляду стає той чи  інший сегмент 
історичного життя людства чи всесвітня 
історія вцілому. 

Юрій Кімельов 
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Історія - це розгорнута в часі реальність буття людини як лю

дини. Саме історія людства розкриває і демонструє можливості лю

дини. Водночас історія не топюжна :житпzю сукупності людей: вотш 

певним чuтю;Vt структурована, у іїрусі виявляється не лише розумність 

людини, а й людське несвідоме так само, як і велика кількість чштиків 

і факторів природного, виробничого, техтюлогічного та іншого харак

теру. У зв 'язку з цим виникає потреба загальтюl' орієнтації' в історич

ному процесі, відгуком на яку і постає розділ філософського зт-zшmя 

"Філософія історіі'". 

Після вивчення матеріалу теми Ви повинні: 
� предмет і завдання філософії історії; 
� проблематику філософії історії та особливості її істо

ричного формування; 
� основні підходи до розв 'язання проблем спрямованості 

та сенсу історії, її реальності, скінченності та нескінчен-. . . . 
носп; сшввщношення прогресу та регресу, можлив1 роз-
в'язання проблем суб 'єкта та рушійних сил історії; 

� провідні аспекти сшввідношення людини та історії; 
� можливі аспекти розгляду проблеми ролі особистості в 

історії. 

r:Jr пояснювати конкретними прикладами прояви в розвит
ку історії елементів прогресу, регресу, руху в замкнено
му кош та ш . ;  

r:Jr застосовувати ознаки особи т а  особистості для пояснен
ня проблеми суб 'єкту історії; 

. . . 
r:Jr знаходити в сучасному сусшльстю реалью прояви про-

блеми співвідношення людини та історії. 

+ основні відмінності процесів людської історії від про
цесів природи, а соціальних якостей - від природних; 

+ які саме чинники впливають на хід реальних процесів 
історії та як їх можна використовувати; 

. . . . 
+ чому 1сторичш процеси не можна звести ш до процесш при-

роди, ні до процесів реалізації свідомих людських намірів; 
+ як особистісні якості людини впливають на хід історії. 
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О План (логіка) викладу матеріалу: 
17 . 1 . Філософія історії як напрям філософського знання : 

історичне формування проблематики. 
1 7 .2 .  Поняття історії. Історичний процес як реальність . 
1 7 .3 . Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, умови 

та чинники �сторичного процесу . 
1 7 .4. Людина та історія . Роль особи в історії. 

клІОчОвг 'тЕРм1ни д>:tіонятт.Я-, 

• ІСТОРІЯ - процеси дійсно сті, що виникають та розвиваються як частина космічних 

процесів. але част�та особлива - пов 'язана із сяідол10ю діяльністю люд ш-1и та із свідолш.ми 

фіксаціями сукупності подій, що ії супр овод:жують; через це історія розвивається прискореними 

mejнn{f;l1И, весь час розширює сферу своіх проявів та л1о:жливостей, і, от:же. постає, як простір 

творення та реалізації людиною своєї свободи. 

• ПРОГРЕС - такий характер р озвитку певних, перш за все - соціальних процесів, коли па

ра.метри цих процесів підлягають оцінці або вимірюванню за принципоАt переходу від простого 

до складного, в ід одноманітної тотож11ості до диференційованої єдності, від меншого до 

більшого та ін. 

• СЕНС ІСТОРІЇ- таке бачення історіі: яке передбачає розули·ння її в якості процесу, спрямо

ваного до певної кі1-щевої ,wети, до виконання певного стратегічного задуму або ж такого, що 

передбачає заверше111-1я та виявлетtя в maкo..ity разі певного свого найпершого завдаш1я. 

• СУБ 'ЄКТ ІСТОРІЇ- та самодіяльна одиниця, що в історичному процесі постає джерелом 

історичної активності та, в кінцевому підсу,нку, - вихідною лютивацією історичних дій; я 
дшюл1у розділі аргументується визначення суб 'єктом історії не людини, не історії як окреJної 

са.мовладної персони, а людської особистості. 

17.1 .  Філософія історії як напрям філософського 
знання: історичне формування проблематики 

Якщо сутнісні сили людини окреслюють її можливості, то 
історія людства постає виявлею-tям реальності людини. Якщо 
ми бажаємо знати, що таке людина, якими є її справжні про
яви, то повинні звернутися до історії. При тому ми повинні вра
ховувати, що реальний хід історії не лише підносить, а й при
нижує людину, не лише сприяє виявленню її можливостей, а й 
обмежує їх. У цьому аспекті історія людства постає водночас 
як фонтануван�я людських потенцій, так і велике кладови1!-.І:е 
людських спод�вань, розпочатих, але не завершених задумш,  
невиправданих захоплень 1 т .ш.  

Стосовно окремої людини історія являє собою не лише 
життєву школу, перелік історичних осіб,  дії яких викликають 

ТЕМА 1 7. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 4 1 9  



захоплення і бажання їх наслідувати, а й неможливість такого 
наслідування . Бо, з одного боку, історичні умови змінились, і 
діяти так, як діяли історичні особи, неможливо та й немає сен
су. З іншого боку, як відомо, люди радше вчаться на власних 
помилках; помилки людей історично минулого мало корисні . 
Кожне покоління, яке виходить на арену історії, починає дія
ти з дещо егоїстичною впевненістю у своїй неповторності та 
оригінальності, а не з усвідомлення себе ланочкою в історич
ному русі поколінь . Коли ж нарешті воно усвідомлює саме таку 
свою якість, воно помічає, що вже здійснило масу помилок і 
змушене поступатися місцем новому поколінню. Тому Г.Гегель 
писав: ( {Правителям, дер:ж:авним діячам та народам поважно 
радять видобувати повчання з досвіду історії. Але досвід та 
історія вчать, що народи та уряди нічого не навчились з історіі" 
і не діяли згідно з повчанням, яке могли з неї здобути " . 

Якщо "історія вчить нас лише того, що вона нас нічого не 
вчить",  то чи являє вона собою щось більше, ніж нагромаджен
ня фактів ,  явищ і подій? Чи можна її розгляда ти як єдиний 
процес, а не перехрещення випадкових актів? 

Певна, хоча б і початкова орієнтація в історичному процесі 
потрібна не лише політикам, а й кожній людині, яка прагне 
свідомо будувати своє життя, бо поза історією людства люди
ни просто немає . Це означає, що людське буття має принципо
во історичний характер і вимагає від людей певних зусиль, 
спрямованих якраз на забезпечення історичних умов свого 
життя . Таких, наприклад, як с:> виховання та навчання дітей, 
с:> передання історичної естафети досвіду, здобутків власної 
діяльності, збереження історичних :надбань. 

' Філософія історії як ос9блuвий напрям ф ілософського 
пізнання покликана здійснювати загальну орієнтацію люди-

8 ни в історичному процесі. 
Термін "філософія історіі"' уперше вжив Ф.Вольтер (XVII I  ст.) ,  але ос

таточного узаконення він набув після виходу у світ праці Йоганна Готф
ріда Гердера ( 1 744 - 1 803) "Ідеі' до філософй' історй' людства" (т. 1 - 4, 1 784 
- 1 79 1 ) та лекцій з філософії історії, що їх читав Георг Геtель у Берлінсько
му університеті ( 1 822 - 1 83 1 ) . Але в розвитку філософської думки осмис
лення історії як особливої сфери дійсності було наявне на всіх її етапах. 
Тому є всі підстави вести розмову про античну, середньовічну, ренесансо
ву філософію історії, про ідеї філософії історії у новоєвропейському Про-
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світництві і т.д . ,  аж до ХХІ ст. Упродовж усього цього історичного періо
ду поступово формувалося коло вихідних проблем філософії історії, які ми 
й окреслимо в їх історичному змістовому наповненні . 

Найпершу проблему, що постає при осмисленні історії, 
можна сформулювати так: чи має історичний процес власну якіс
ну особливість? 

історія - це частина загального прuродно
космічного процесу (антична філософія, 
філософія Середньовіччя, частково -
Відродження) ; 
історія має свою якісну специфіку і в певних 
аспектах докорінно відрізняється від 
природно-космічтmх процесів (епоха Но вого 
часу, німецька класична філософія) ; 
історія - це сфера виявлення людських 
якостей або мо:ж:ливостей людської природи 
(частково - філософія Відродження, Нового 
часу та некласична філософія) 

Антична філософія вписувала людську історію у загальний космічний 
коловорот, а філософія Середньовіччя, навпаки, підпорядковувала при
родні процеси людській історії, розглядаючи буття природи як до певної 
міри результат драми людського гріхопадіння (до гріхопадіння в природі 
панували мир та гармонія) . У добу Відродження з'являється думка про те, 
що історія є сферою випробування людських можливостей (Н. Макіавеллі, 
Дж. Бруно) . Вона набула ще більшого поширення серед деяких про
світників (Ж.-Ж.Руссо, Ф .Вольтер) та в пізніші часи (І .Г.Гердер). Для Про
світництва була досить характерною думка про те, що історія розгортаєть
ся відповідно до якостей, притаманних людській природі. У некласичній 
філософії історичний процес дщить часто розглядали як похідне від пев
них індивідуальних якостей людей (фрейдизм, частково - екзистенціалізм, 
культурологія) .  На тому, що історія має свою власну якість, яка принци
пово відрізняє її як від природи, так і від індивідуальних людських вияв
лень, уперше почав наполягати Ф.Шеллінr. "Над перишю природою повин
на вибудовуватись друга і наче вища, в якій панує закон Природи, але зовсім 
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іншої: ніж у природі видимій, а саме - закот-t Природи, що існує задля свобо

ди " (Антология мировой философии, т. 3 . - С.272) .  

• Отже, Шеллінr підкреслював, що у світі історії панують закони, 
протилежні за спрямованістю законам природи. Цю лінію думок до
сить аргументовано і поглиблено розвивав Гегель, а потім - істо
рики середини ХІХ ст. Врешті-решт у ХХ ст. названа позиція стала 
майже незаперечною. 

Другою за значенням слід назвати проблему спрямованості 
історії: куди йде людська історія? Чи має вона відкриту або 
приховану мету? Чи має (або повинна мати) історія визначе
ний початок, а також - свій кінець? Частковим - за обсягом, 
але не за значенням - елементом цієї проблеми постає питан
ня про прогрес в історії. В історичному розгляді цієї проблеми 
можна виділити такі варіанти тлумачень спрямованості історії: 

с..- Замкнений коловорот, тобто постійне повернення історії на 
вже пройдені шляхи (антична філософія) : у горизонтальній пло
щині, тобто без зміни рівня того, що відбувається, - Геракліт 
Ефеський, піфагорійці, стоїки; у вертикальній площині, тобто із 
виходом на певш вищ1 стани та 1з подальшим поверненням до 
низших, початкових - Емпедокл, Демокріт, Лукрецій Кар. 

r..- Лінійний варіант (прямування історії у нескінченність, але 
без суттєвих змін) : частково - імператорський Рим, частково 
- Новий час та некласична філософія. 

с..- Завершений, але цілеспрямований процес: християнська 
середньовічна філософія, філософія історії Геrеля; при цьому 
варіанті вважалося, що історія має мету, прямує до її здійснення . . . 
та до завершення при досягненю тако� мети. 

с..- Історія як процес, що прогресує у варіантах : а) руху "по 
висхідній лін ії" (Ф. Бекон, М. Ж. Кондорсе) ; б) у варіанті 
"збільшення можливостей розвитку" (І .Г. Гердер, деякі течії 
філософії ХХ ст. , наприклад, технократичні) . 

с..- Циклічний процес : а) у варіанті "зльотів та падінь " 
(К. Таціт, Л. Макіавеллі, Ж. Баден) ;  б) у варіанті "коливань у 
певних межах", наприклад, від миру до воєн, від об 'єктивного 
до суб'єктивного та ін . (" Теорія катастроф" Ж. Кювьє, некла
сична філософія - О .Шпенглер та ін.) .  
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В античній філософії панував погляд на хід історії як коло
ворот - нескінченне повернення до минулого та його відтво
рення у незмінному вигляді через "світовий рік" . При тому 
інколи подіям не надавали порівняльної оцінки, а інколи їх 
розглядали через зіставлення "досконале - недосконале" , 
"вище - нижче" (Емпедокл) . Історія починається у невизна
чений час і прямує невідомо куди без будь-яких суттєвих змін 
- такий погляд на історію був притаманний думці Римської 
імперії, а також деяким представникам філософії Нового часу. 
Наприклад, Б. Спіноза вважав, що в ході історії змінюються 
лише форми її існування, а сутність лишається незмінною. 
Подібні підходи до історії помітні у фундаторів некласичної 
філософії А.Шопенгауера та С.Кіркегора. 

В епоху Середньовіччя історія має своє спрямування, чітко 
вкладається у межі кількох вирішальних подій і має кінцевий, 
завершений характер: вона розпочинається з гріхопадіння, яке 
відразу ж передбачає центральну подію історії (пришестя Ісу
са Христа) та її кінець (Страшний суд) . 

Відродження нібито зберігає розуміння руху історії "за ко
лом", але при тому на перший план виходить циклізм (за кож
ним злетом історії настає її занепад, за кожним занепадом -
злет), амплітуда якого з часом зростає (глибші падіння, але й 
вищі злети) . 

• Незаперечним досягненням історичної думки була поява Щеї прогре
су. Спочатку вона зачіпала лише окремі сторони суспільно-історично
го буття (у Дж.Бруно йшлося про прогрес розуму та пізнання), але по
ступово була поширена на всі сторони суспільного життя. Чи не першим 
своєрЩний гімн суспільному прогресові проспівав Ф. Бекон, а потім 
М.Ж.Кондорсе. Ідея суспільно-історичного прогресу була досить все
бічно розгорнута у працях ГГеrеля, а також постала органічною скла
довою частиною марксистськоїтеоріі: У ХХ ст. Щею прогресу пропагу
вали і пропагують прихильники концепцій технічного (або 
технологічного) детермінізму, індустріального суспільства і т.ін. (див. 
розд. 9, 20). СлЩ зауважити, що Щея прогресу суспільної історїї логічно 
пов' язана з поглядом на історію з позиції регресу, тобто занепаду та дег
радації. Перші уявлення про те, що суспільна історія прямує до занепа
ду, ми знаходимо у праці античного епічного поета Гесіода "Праці й дні", 
де історію змальовано як рух вЩ "золотого віку" до "залізного". 
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У XVIII ст. французький пр9світник Ж. -Ж. Руссо доводив, 
що технічний прогрес веде до моральної деградації людини. 
Так само песимістичний погляд на історію розвивав та обrрун
товував О. Шпенtлер (див .  розд. 9 та 1 9) ;  притаманний він і те
оріям технофобії-"жаху перед технікою" . 

Важливо відзначипzи, що Г Ге(ель досить переконливо до

' водив, що поняття прогресу та регресу співвідносні, що 

8 
прогрес у певних сферах супроводжується регресом в 
інших і навпаки. 

При тому, за Г.Гегелем, в реальному ході історії можна спостерігати про
яви майже всіх окреслених варіантів розвитку: тобто дещо в історії прогре
сує, дещо регресує, дещо змінюється циклічно і т.ін. Мало того, Гегель про
демонстрував, що кожен конкретний крок в історичному процесі можна 
вважати прогресом, оскільки це є вихід на деякі нові рівні виявлення історії, 
але водночас і регресом, оскільки при тому відсікаються можливості інших 
рівнів та здійснень. Тому можна вважати гегелівський підхід до ходу та спря
мованості історії найбільше вільним від однобічностей, хоча й не в усьому 
виправданим; наприклад, не всі погодяться із тим, що історія слугує лише 
саморозкриттю та самопізнанню Абсолютної ідеї, що таке самопізнання вже 
реалізоване в основному у філософській системі самого ж Гегеля. 

Із питанням про спрямованість історії тісно пов'язане і пи
тання про її сенс та можливе завершення. Чи має історія кінець? 
Чи здійснює вона якийсь певний сенс? На ці питання навряд чи 
можна дати остаточну та переконливу відповідь . Наприклад, 
логічно припускати, спираючись на знання та досвід людства, 
що все, що має початок, має і свій кінець . Упевненість у неми
нучості завершення історії пронизує християнське світосприй
няття, гегелівську філософію історії, роздуми представників 
філософії російського "релігійного ренесансу" (В. Соловйов, 
М. Федоров, М. Бердяєв та ін.) . Але можна цю проблему осмис
лити й інакше: якщо людина вбирає у себе глибинні потенції 
буття, якщо її поява у світі пов'язана з виходом процесів буття 
на рівень самоусвідомленого здійснення, то так само логічно 
припустити і можливість нескінченного (або, принаймні, невиз
начено тривалого) прогресування людської діяльності від пев
них рівнів досягнень до інших і т.д. Згадаймо, скільки вже разів 
в історії л_юдям дещо здавалось неможливим, але знах�дил�сь 
люди, яю починали вважати неможливе можливим 1 наВІть 
необхідним і ,  врешті-решт, здійснювали це неможливе . Ідея 
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нескінченного прогресування містить у собі імпульс до історич-. . 
ного ентуз�азму та творчосп. 

Свого роду проміжним варіантом у розгляді цього питання постає розуміння історич
ного проuесу як єдності перервного та неперервного, тобто як еволюц ійного поступового 
процесу, що переривається час від часу р ізкими революційни,11и змінами. Внаслідок таких 
змін в історії здійснюється перехід до нових р івнів і форм суспільного життя, щось закін
чується, відмирає, але з'являється дещо принципово нове . Самі періоди таких якісних змін 
в історії досить часто люди сприймають як історичні катастрофи, бо раптово руйнується і 
знию1є усе те, до чого вони звикли . В наш час підвищений інтерес викл икає питання про 
можливість переривання історії грандіозними катастрофа;ни різної природи: чи-то косм
ічними (як-от можливе зіткнення Землі із великим астероїдом) , чи-то соціальними (наприк
лад, міжцивілізаційним конфліктом) .  В загальному плані таку можливість відкидати немож
на, проте її реальність пок и  що постає досить туманною. Підвищеної гостроти цьому 
питанню надали жахливі теракти, вчинені проти США 1 1  вересня 200 1 року. 

Питання про сенс історії вирішується майже автоматично за умови припущення її к інця: 
історія завершується, і сенс окреслюється. Але й у разі нескінченності історії можна розг
лядати її як створення сенсу та нагромадження елементів осмисленого вибудовування 

людського буття . 

Важливими проблемами філософії історії постають також 
таю: 

* Як співвідносяться між собою людина та історія? Особа 
та історія? 

* Чи можна вважати бажання та наміри. людей основним 
чинником історП? 

* Чи існують закони історії? 
* Чи можна достовірно пізнавати історію, чи, навпаки, зацікавленість 

та упереджене ставлешtя тут завжди будуть доА1інуватиktуть ?  

• Ці проблеми м и  окреслимо в подальших пунктах розділу, а зараз 
можна зробити висновок про те, що основні проблеми філософії 
історії вводять нас у сферу досить важливих людських зацікавлень, 
допомагаючи краще осмислювати своє становище у тих процесах 
дійсності, з якими людина пов'язана необхідними зв'язками. 

17 .2. Поняття історії. Історичний процес як 
реальність 
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Наукові дослідження з історії стверджують, що йдеться про 
сукупність фактів, які мали місце в мин:улому суспільств.а ; �ри 
тому досить часто наголошується, що Історика повиню ц�ка
вити саме факти і тільки факти . Не має сенсу заперечувати 
значущість історичних фактів для людського самоусвідомлен-. . 
ня та свщомого ор1єнтування у процесах та явищах власного 
життя, проте навряд чи можна погодитись �з тлумаченням 
історії як подій або фактів .  Це зумовлене тим, що, 

'- по-перше, коли ми звертаємося до давніх історичних хронік 
чи-то літописів, виявляється, що і:Х автори досить часто опису
вали подіі: що відстояли від них у часі інколи на два-три століття, 
тому фактична точність таких описів досить сумнівна; 

• по-друге, як це не дивно, і сучасність, а не лише віддалене 
минуле, зовсім не просто подати через незаперечні факти. 

Досить часто навіть гучні події залишаються непрояснени
ми, хоча при їх здійсненні могли бути присутніми журналісти, 
вчені, задіяні технічні засоби масової інформації. Варто лише 
згадати такі події, як, наприклад, вбивство президента США 
Дж. Кенеді, розстріл так званого "Білого дому" 1 993  року у 
Москві, зникнення в Києві журналіста Г. Гонгадзе. 

Соціологи, які спочатку вважали, що їх наука повинна перш 
за все видобувати ф акти зі сфери суспільного життя, вже в 
першій третині ХХ ст. прийшли до висновку, що зробити це у 
бажаному варіанті фактично неможливо. 

Припустимо, ми хочемо зібрати як можна точніші факти щодо життя 
та діяльності якоїсь сукупності людей; ми повинні були би оточити цих лю
дей цілою низкою реєстраторів, таких, як соціологи, історики, психоло
ги, педагоги, можливо - лікарі , економісти та ін. Ясно, що в такому режимі 
досліджувані люди не зможуть жити і діяти природно, а, окрім того, ніко
ли не буде повної гарантії щодо правильності і точності фіксації реальних 
подій тими чи іншими фахівцями. Проте, і до самих таких умовних реєст
раторів ми також повинні були би поставити спостережувачів (щоби заф
іксувати саму подію реєстрації) , до останніх - також, і т п . Ясно, що ок
реслена таким чином ситуація стає безглуздою, хоча саме так ми могли би 
мати більш-менш надійні історичні факти. Усвідомлення того, що історію 
навряд чи можна сприймати, як сукупність надійних фактів, породило 
відому тезу про те, що історія - це всього лише сучасна політика, оберне
на до минулого (пор. : "Будь-яка історія є лише сучасна історія" - Б. Кро
че) . З іншого боку, навряд чи можна щось заперечити проти того, що су
часність постає продуктом минулих процесів людської життєдіяльності. 
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Основні підходи до розуміння сутності історії 

історія- це сукупність подій та фактів, що відбулись у минулому 

історія - це проекція сучасності на минуле; 

історія - це визначення сучасного стану речей попередніми проце
сами людської життєдіяльності,· 

_. в історії кожна подія є автономною і самодостатньою, тобто 
вона постає явищем онтологіі: а не результатшл еволюційних 
змін. 

Що ж таке тоді історія? Ставлячи таке питання, ми повинні 
звернути увагу на те, що не існує і не може існувати історії поза 
історичною пам 'яттю, тобто поза тим, що хтось буде збирати та 
зберігати знання про те, "що було перед тим". Отже, перш за все 
історія - це певна спря;�юваність свідомості, бажання зберігати та 
утримувати той зміст, який пов' язаний із людським самоздійснен
ням. Якщо ж чомусь певна людська спільність такого не робить, 
не існує знань про минуле, а тому не існує історії. 

�i:�fl�jJl�t��M��K��1��ti�ii�M�����ilt,�!i��1ff1 
З іншого боку, історії немає там, де нічого не змінюється, 

де панує лише одноманітність . Таким чином, реальна історії 
передбачає наявність двох векторів свого здійснення :  1) змін, 
мінливості та - 2) неперервного тривання певного процесу. 

По суті в історіі· обов 'язково повинні відбуватися зміни, але ' це повинні бути зміни у межах чогось якісно єдиного, тоб
то, умовно кажучи, зміни повинні рухатись вздовж певної 

8 дистанції: яка не повинна ні 31-іикати, ні припинятися. 

Наявність означених двох векторів історичного процесу приводить до 
того, що виникають однобічні його тлумачення: або історія постає виключно 
мінливою, а тому в ній не може бути ніяких повторень ( 1 ) , або ж, навпаки, 
вважається, що в ній не виникає нічого якісно нового (2) . Напевне, всім відомі 
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сповнені гіркотою та тугою слова із біблійної "Книги Еклезіястова ( Пропов
ідника)": "Немає нічого нового під сонцем! Покоління відходить, і покоління 
приходить, а земля віковічно стоїть! .. Віє вітер на південь і на північ вертається, 
крутиться, крутиться він та йде, і на круг свій вертається вітер . . . Що було, воно 
й буде, і що робилося, буде робитися воно, - і немає нічого нового під сон
цем!" ((Екл. , І, 3-9). Проте, як ми переконалися, в історії поєднується мінливе 
та незмінне. Як вони конкретно співвідносяться між собою? 

Звичайно , в історії не  повинні  зникати люди, людські 
спільності, бо це саме вони діють в просторі і часі , але не ці дії 
самі по собі є історія :  якщо їх ніхто не сприймає та не фіксує, 
вони відбудуться та зникнуть, нічого по собі не лишивши 
(окрім, хіба що, геологічних слідів) . Значить, історичне триван
ня - це перш за все справа свідомості, її прагнення збирати та 
зберігати в своєму змісті поле або територію людського само
здійснення . Чому, задля чого? Із висвітлених раніше тем та 
питань випливає, що, оскільки людський початок буття не зво
диться до природних явищ та процесів ,  то це необхідне задля 
самозростання, збільшення його проявів та можливостей . 
Якщо все те, що людьми здійснене та напрацьоване, буде про
сто зникати, то людство буде приречене на блукання без пев-
них орієнтирів та результапв. 

Історія окреслює нам ту територію, на який людина вже себе 
здійснила та проявила, а тому ми набуваємо можливості руха
тись по можливій території людськості не безпорадно, а більш
менш свідомо та виправдано .  Відповідно, і самий наш цей рух 
даною територією буде визначений, а ми маємо можливість 
зрозуміти (якщо нас це буде справді хвилювати) , якою мірою 
наші дії вагомі, виправдані, оригінальні і т. ін. 
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Увага. 

•Звідси випливає простий, проте важливий висновок: люди повинні 

не лише дбати про збере:ження історичної пам 'яті, але й про 

відкритість історіі: прозорість історичних хронік, відомостей, 

інформації про подіі: Бо чим більше ми будемо себе обманювати на 

рахунок того, що справді діється, 111uм більше у нас ишнсів бути без-

порадншни як в суспільній діяльності, так і в особистих вчинках
. 
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До певної міри набуття навичок рухатись по окресленій 
історією території людськості , навіть звички рухатися нею, 
надають нам певних дійових імпульсів, а тому історія, фактич
но, не лише вводить нас у минуле, у пам' ять та пам' ятки, але й 
виводить нас у майбутнє. В цьому сенсі наша інтегрованість в 
історію передбачає й те, що ми продовжуємо історію, розши
рюємо її горизонти та можливості, а, значить, розширюємо 
горизонти та можливості людського самоздійснення. 

' Звідси випливає цікаве вишачення історіі": історія є лише там, 
• де відкривається моJІ-сливість продов:жувати історію. 
Належне осмислення такого визначення покладає на кожне 

. . . . . . . . 
покошння велику вщповщальюсть за 1стор1ю та перед 1стор1єю. 

В даному окресленні історії явно домінують акценти духовні, 
або й навіть - ідеологічні. Але історія - це дія, сукупність дій, що 
продукуються живими людьми у конкретних обставинах. Звідси 
випливає те, що історія значною мірою базується на психологіїяк 
на тому, що сполучає духовне та матеріально-фізичне. Психо
логічні складові історії в даному випадку постають її своєрідним 
пружком, на якому наявне (як соціальне, так і природне) перево
диться в становлення, в рух, в тенденцію. Своєю чергою матері
ально-фізичні складові історичного процесу засвідчують масш
таб здійсненого, реально досягнутого . Історія - це відрив від 
наявного, проте такий, що залишається в полі тяжіння останньо
го. Звідси, наприклад, дещо прояснюється погляд на історію, як 
на дійову особу, підпорядковану певному закону або фатуму: у ви
борі діїлюди, як правшzо, досить вільні, проте як тільки сама ця дія 
починає реалізовуватись, як включаються і спрацьовують такі ме
ханізми перетікання процесу, які суттєво міняють як задуми, так 
і можливі наслідки дій. Ось як подає цей момент відомий історик. 

· · • ,��Уявімо собі� . що Гірською ст�жи.ноЮ йде лщЦщіа": Раптом . . в:е>Н�. qq<):rи� 
l(аєтьс51 і р�Д(lє у: прірву. <ЗаJЩЯ того; щоб� цей випадо� відбувся, цqтр�бно 
поєднання .бit�ai;"ьq� .щвна:�ал�1щх. ·еn.е11�1'lrів. В то.11у чис!:1і: сила·ТЯ)І(.�.JіНЯ, 
гірськИй реЛь'єф, що сам: пЬqтає реЗультатом трй�алИх гео1щгіЧнйх' ІJер.�
т1юрен.І>; ·��:е�н,а; �() була ПрОІ(Ладеl-{�' наррИ.l{Шід,-З метою З' еДJ:ІаТИ �ело 
іЗ, літніми пасов,Ищамм; Отже; МО)І(На із :ц·о.внимИ під9:га·вамlІ сказати; щ9 
якб

.
и . закони: небе.сної ·. ме.)(�ніки :були інщИми;, якби. ево1щ>ціЯ :земної кулі 

перетіКаJ!а ін.а�іn$; ·f!l(\)И .'УЧ�!і(!19Ьl(е ТО(;І}ОдаJ?о/�? ffe засffqвув.(lЧО�Ь 
·на се

зонному вигоні. худоби у"горИ, то лкщиі1а' не 8пала бИ у прірву". · · 
М.Блок 
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Після того, як відбулася дія і окреслився її результат, відбу
вається новий відрив від наявного, проте тепер і наявне інше, 
і задуми змінились, і відрив має інакші параметри. Таким чи
ном, історична свідоміст.ь виконує в історії роль "несучої· кон
струкцй", яка весь час стикається із все новими та новими си
туаціями дійсності і, отже, сама змінюється в ході виконання 
своєї функції. В цьому полягає чарівність, неповторність і при
вабливість історії: кожний її акт грають лише одного разу. В 
принципі, інколи можна зіграти ще, але це вже буде інша гра, 
хоча, можливо, дуже схожа на попередню. І • Отже, історична свідомі�ть з�безпе:ує непе�е��ність того процесу, 

що називається реальною �стор1єю, а �сторичю дн виводять цю єдину 
лінію тривання на все нові і нові прояви та параметри перетікання. 

Дія жива, історична свідомість - стабільна, умови та обстави-
ни історії змінні, а в цілому в історії відбулося те, що могло відбу
тися, і відбувається те, що на даний момент може відбуватися. Але 
самий перехід від наявного через задум, дію, що є відрив від на
явного, до синтезуючого результату постає реалізацією тої міри 
людської свободи, територія якої створена людськими зусилля
ми. У такому окресленні історія являє собою своєрідне фонтану
вання тих вихідних потенцій до варіативних самореалізацій, що . . . . . 
наявю в космос�, в природ1 1  перш за все - в людию. 

В аспекті єдності в історії перервного та неперервного, тобто 
в аспекті часового руху в історії в ній можна виділити такі важ
ливі її аспекти:  минуле с::> як те, що вже відбулось і що змінити не 
можна, постає реальністю; сучасне с::> як жива дія, проте обмеже
на і зумовлена наявним станом речей, постає нормою; нарешті, 
майбутнє с::> як те, чого люди намагаються досягати, постає як 
ідеал. Отже, реальність, норма та ідеал є людськими вимірами 
руху історії. Історія постає реальністю лише за наявності в ній: 
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.- єдтюсті перервтюго та неперервного; 

r_. історичної" пам 'яті як свідомого зберігання лінй неперервного трuвант-tя 

процесів людської :життєдіяльтюсті; 

r_. свідомої діяльтюсті, яка передбачає можливість подальшої" історіі"; 

r_. моменту зустрічі наявного психологічного стану суспільспzва із тю

вими ситуаціями та обст.авинами життя; 

r_. часового виміру, що окреслюється через єдність реальності, норми та ідеалу. 
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17 .3 . Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, 
умови та чинники історичного процесу 

У наш час майже безсумнівним постає твердження, що історія 
є результатом діяльності  людей .  Але й при тому досить 
поширеним є уявлення, що за поверхнею історичних дій лежать 
деякі невидимі рушійні сили, приховані чинники, які виконують 
свою "роботу" щодо здійснення деяких вищих задумів або 
програм. Людину в даному випадку розглядають лише як вико
навця цих задумів або програм, як "дійову особу" у драмі історії. 

Якщо ж ми звернемося до історії філософії та суспільної дум
ки, то побачимо, що найчастіше історію розглядали саме в аспекті 
підпорядкованості дій людини законам долі, фатуму, божествен
ному промислу або так званим "субстанційним" чинникам істо
ричного процесу, як-от- розвиткові світового розуму, абсолют
ної ідеї, волі й т.ін. В усіх подібних випадках справжнім суб'єктом 
історії (тобто самодіяльним носієм активності) поставала не лю-. . . 
дина, а перешчею основи �сторичних звершень. 

Попри всю заплутаність проблеми суб'єктр, та рушійних сил 
історії можн� конс:атувати деякі принципові моменти в її мож
ливому висвпленю. 

Не викликає сумніву те, що поза життям та діями реальних 
людей ми не можемо вести розмову про людську історію. Звідси 
випливає, що в історії реально відбувається тільки те, що прохо
дить через людські дії або в�упає з ними в певний зв'язок: На
приклад, виверження вулкаюв, землетруси не є людськими д1ями, 
але вони можуть суттєво впливати на результати людської діяль
!fОСті .!а її спрямов?-ність. Тож, розглядаючи проблему суб'.єкта 
1стор11, ми повиню уважно придивитися до умов, чинниюв та 
мотивів людської діяльності. 

Найпершою умовою людської діяльності постає природа. Саме у взаємодії з 
природою людина забезпечує собі життя, задовольняє найперші життєві потре
би, нарощує свої знання, уміння, формує мету подальшого просування ІШlях.ом 
прогресу або розширення меж своїх дійових можливостей. Але чи можна вважа
ти природні умови найпершим (або переважальним) чинником icтopll? В історії 
людської думки виІШкали і такі кшщепції. Так, фра�-щузький філософ і соціолог 
Ш.Л. Монтеск 'є ( 1 689 - 1 755) вважав, що географічне середовище, а точніше 
клімат визначає хід історії. Надто суворі умови та надто сприятливі не активізу
ють людину, а от помірні дають поштовх до дій. Російський географ Л.І М  ечни
ков звертав увагу на те, що в історії посгупово виходять на перший план спочат
ку річкові, потім - морські, а потім океанічні цивілізації. 
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• Отже, розглядаючи далі питання про суб'єкт та чинники історії, 
ми повинні поставити запитання : а від чого ще залежить розвиток 
людської діяльності, якщо все, що відбувається в історії, проходить 
через діяльність та постає її результатами? Досить очевидною є за
лежність діяльності від форм людського спілкування, а в ширшому 
розумінні - від характеру соціальних відносин. Якщо норми сусп
ільного життя, державні установи, закони не гальмують людську ак
тивність, ініціативу, винахідливість, а тим паче, якщо вони створю-
ють сприятлив1 умови для останніх ,  людська діяльність 
розгортається, набуває різноманітності та вдосконалюється . 

В попередніх розділах неодноразово йшла мова про те, що людська 
діяльність може розгортатися, відтворюватися та нарощуватися лише у соц
іально-культурному середовищі. Як звичайно, тоді, коли люди лочинають 
усвідомлювати свій зв'язок із розвитком історичних подій, вони віднаходять 
певний наявний рівень культури, соціальних стосунків, історичних надбань. 
У сучасному суспільстві цей момент постає вже аксіомою: кожна людина, 
кожне покоління входить у процеси життєдіяльності за умов наявності пев
ного стану та рівня соціальної культури. Чи можна цей чинник вважати та
кож вирішальним для розвитку історії? Думається, що не варто його недооц
інювати, бо, врешті, ці умови та стани відіграють важливу, а інколи -
вирішальну роль у процесах соціалізації людини, набуття нею навичок соц
іальної діяльності .  Проте, навряд чи l'x варто вважати фатальними, тобто 
такими, що однозначно програмують як людину, так і її можливості. Оскіль
ки діяльність людини більше визначається внутрішніми мотивами, остільки 
і дія соціально-культурно}' спадщини також ніби трансформується даними 
мотивами. Тобто її вплив значною мірою опосередковується усвідомленням 
значення культури, соціальних традицій та надбань. А внутрішю чинники 
людської діяльності при цьому виходять на перший план. 
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Безперечно, досить очевидною постає залежність людсь' кої діяльності від психічних характерисmик як окремих 
людей, так і людських спільностей. В останні роки особ-

8 ливо активно обговорюють такі чинники людської істор й: 
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як національний характер, менталітет народу і т. ін . 
Порівнюють між собою стереотипи поведінки людини 
східних та західних типів цивілізацій, колективістських 
та індивідуалістських схильностей, раціоналістів та лю
дей почуття. 

Навряд чи ми можемо сьогодні однозначно стверджувати, які 
з наведених характеристик людської ментальності є взірцевими; 
радше треба вести мову про необхідність широкого та активні
шого спілкування між різними народами, країнами та держава
ми, оскільки розмаїтість збагачує діяльність (і людину), одно
манітність гальмує, консервує (і вбиває) . 

Якщо ми говоримо про роль інтелектуальних чинників у роз
витку діяльності людини, то на перший план тут виходять знан
ня, освіта та виховання. Саме тому багато філософів вважало 
розвиток науки вирішальним у прогресі історії (Дж. Бруно, Ф.Бе
кон, І. Франко). Деякі сучасні філософи (К.Ясперс, Ж. Еллюль, Ж. 
П. Кантен) схильні висувати на перший план прогрес розуму та 
раціональності у справі якісних зрушень у формах людської діяль
ност1 . 

Нарешті, дуже важливим чинником людської діяльності постає 
волевиявлетшя, здатність до самоорганізації, уміння сконцентру
вати людські зусилля на вирішенні основних завдань життя. За . . . . . 
вс1х шших умов саме волевиявлення досить часто шд1грає вир1-
шальну роль в історичних подіях. Воно ж, своєю чергою, залежить 
від світоглядних і смислових орієнтирів людини. Ніщо так не 
руйнує людську активність, як відчуття безнадійності та безглуз
дості того, що відбувається, або того, що має відбутися. 

Поставимо, нарешті, запитання: кого ж треба вважати суб
'єктом історії? Якщо ми погоджуємося із твердженням про 

Природне середовище 

Форми людського спілкування 

Характер соціальних відносин 

Знання, освіта, виховання 

Людські психічні 

характеристики (менталітет) 

Волевиявлення та форми 

самоорганізації 
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вирішальну роль людської діяльності в історичному процесі, 
то, здавалося б, звідси випливає визнання суб'єктом того, хто 
здійснює цю діяльність, тобто людину. Але подібна відповідь 
може бути зовсім не переконливою. По-перше, тому, що істо
рія постає результатом дій багатьох людей, окрема людина 
інколи губиться і майже зникає у вирі історичних подій.  По
друге, якщо людьми керують певні інтереси та мотиви дій, 
може, це саме вони (або те, що їх викликає) постають історич
ними суб'єктами? 

Обидва зауваження слушні . Якщо в історії діють маси людей, якщо їх 
прагнення, волі, дії схрещуються, то хід історії може набувати характеру 
результуючого вектора різноманітних сил, що може не збігатися з жодною 
з них. Друге зауваження можна виправдати тим, що люди, діючи свідомо, 
не завжди спроможні передбачити всі можливі наслідки своїх дій . До того 
ж у їх дії вплітаються несвідомі потяги та мотивації. У наслідку складається 
враження, що люди бажають свого, але історія здійснює своє . І можна 
зробити висновок, що суб'єктом історії є певне історичне провидіння, яке 
через людей, їх пристрасті, потяги, бажання здійснює свої наміри. Зазначені 
міркування навряд чи можна відкинути . Але, враховуючи попередній 
виклад, можна стверджувати, що за більш виваженого підходу історичний 
процес постає, як свого роду змагання людських планів, мрій, намірів із 
наявними результатами попередніх історичних дій. 

• На основі викладеного можна зробити висновок, що суб 'єкпюм 
історіі' завжди була і є людська особа, бо лише особа постає реальним 
творцем усієї сукупності складників історичного процесу: q вона має 
реальні почуття, потяги, мотиви, бажання;q вона продукує знання, 
культурні цінності , смисли; q вона нагромаджує та використовує 
інформацію;q вона проявляє волю, здійснює психічну та розумову 
самоорганізацію;  нарешті , q саме вона постає споживачем 
історичних здобутків та виміром для справжніх завоювань історії. 

Цей момент виділення в якості суб ' єкта історії саме особи 
можна пояснити і дещо інакше :  історія передбачає і навіть 
вимагає того, щоби дещо в ній передавалося від покоління до 
покоління. Звичайно, при цьому повинні з '  являтися самі ці нові 
покоління, тобто передаватися повинно щось суто фізично і 
навіть фізіологічно (генетично). Проте перш за все повинно 
передаватися надфізичне, соціально-культурне, тобто те, що 
можна відокремити від конкретної людини. Нарешті, повинні 
передаватися знання, навички, вміння, прагнення . Оці останні 
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історичні "передачі" відіграють вирішальну роль, оскільки 
йдеться про людську активність, дію. А вони, як ми вже знаємо, 
є складниками особи. 

Але, сказавши це, ми повинні врахувати, що людина постає 
особою лише в межах культури та людського спілкування.  
Тому суб 'єкт історії - це особа в єдності ії загальнолюдських 
та індивідуально-неповторl-іих виявлень .  Унаслідок того суб'єкт 
історії набуває не лише особистих, а й особливих виявлень: це 
особа як представник певних соціальних спільностей - верств, 
станш,  народу, держави, етносу й т . ін .  

В останньому випадку філософія історії вживає термін 
"колективний суб ' єкт історії" : ним може бути народ, нація, 
етнос, клас та ін .  Але коли ми ставимо питання :  на що в 
кінцевому підсумку орієнтуються запити, потреби, програми 
історичних дій - на людину як особу чи на певну спільність 
людей? - то відповідь буде все ж на користь особи (хоч особи 
немає без людської спільності) . 

' 
• 

Без забезпеченl-ія реальl-іого буття особи не можна 
говорити ні про людські спільності, ні про історію. Мало 
того, історично форми людських спільностей змінювались 
(рід, плем 'я, народ, етl-іос, нація) , і саме тому, що людина 
як особа переростала іх, виходила за іх ме:JІсі. 

Звичайно, останній момент не варто перебільшувати, бо 
особа завжди є особою саме настільки, наскільки вона як 
суб ' єкт та об ' єкт соціальних відносин постає їх діяльним 
виразом .  Але й не  тільки,  бо  особа водночас є виразом і 
особистих можливостей та якостей людини. 

• Отже, особа є виразом того, наскільки якості людини 
перейшли в дійові властивості особи і, водночас, наскільки 
форми та ситуації соціальних відносин стали 
можливостями, масштабами, вимірами дій особи. Особа 
як суб 'єкт icmopz z  постає ніби «перехрестюи» 
(поєднанням) індивідуальних якостей людини та якостей 
і простору соціальних відносин. 

Унаслідок такого характеру особи як суб 'єкта історії 
однобічний підхід до неї у будь-якому варіанті буде 
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невиправданим спрощенням. Так, не можна розчиняти особу в 
соціальних зв'язках (подібна позиція називається вульгарним 
соціологізмом), але так само не можна розглядати історію лише 
як демонстрацію, виявлення певних властивостей людини (це 
називається натуралізмом, психологічною або біологічною 
редукцією) .  

Розу�іння суб'єк:а істор�ї як <?с�би, що концентрує у ?Обі 
ЛЮДСЬКІ властивосп та сощалью ВІДНОСИНИ, дає МОЖЛИВІСТЬ 
досить послідовно і несуперечливо розв 'язувати деякі 
фундаментальні  проблеми ф ілософії історії :  с> про 
співвідношення людини та історії, с> особи та історії, с> історії 
та свідомих намірів людини. Так, стає досить очевидним, що 
історичне пізнання є формою людського самоусвідомлення. 

• Отже, історичне пізнання можна розглядати як об'єктивне тільки 
в дуже специфічному значенні : за мірою його щирості , 
самокритичності та виявлення справжніх,  реальних на цей час 
можливостей особи (як у людському, так і в соціальному вимірі) . 

Оскільки особа постає суб'єктом історії, то й людські маси 
ми повинні розглядати крізь призму їх особистих виявлень: що 
являють собою ці маси за складом, рівнем знань, настроями, 
хто і як їх організовує та ін . У зв'язку з останнім окреслюється 
роль видатних осіб в історії: вон:и пос:ають, з о:дного боку, 
виразниками актуальних запитш сощальних вщносин, а з 
іншого - виявленням непересічних здібностей та можливостей 
людини. Тому навряд чи виправданою є теза :  якщо історія 
вимагає, завжди з '  явиться людина, яка це реалізує . Людина 
може з 'явитися, але з якими здібностями, характером, волею? 
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Розуміючи особу як суб'єкт історії, ми можемо стверджувати, що 
оцінка ходу історії та її звершень замикається на особі: якою мірою 
в умовах реальних здійснень, певних соціальних режимів, держав, 
законодавства, соціальних стосунків людина здатна бути особою, 
реалізувати себе  в особистих виявленнях . А оскільки умовами 
виявлення особи постають рівень її свідомості , ступені свободи, то 
ми можемо правильно оцінити тлумачення історичного процесу як 
міри проявів людської свободи (1. Г. Гердер, Ж. -П. Сартр) або як 
збільшення питомої ваги розумного початку буття (К.Ясперс) . Усе 
це справді є показником ходу історії, але лише щодо особи. 
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ЩодС? рушійни� сил істор і!·, то д?, них варто вщнести 
передус1м сукупшсть протир1ч ,  що 1х неминуче повинна 
розв'язувати особа у процесі історичної діяльності . .  

� між с
в

о
б

о
д

ою та н
ео

бхідні
с

тю 

---� м
і
ж 

т
еорією та пра

к
ти

кою 

м
і
ж сущшvt 

і на
леж

ним 

, , � м
і
ж 

баж
анн

я.ми та ре
а

ль
ні

с
тю 

----------: мі
ж 

індивід
у

а
ль

н
им 

та 
з

ага
ль

ним 

На першому плані тут протиріччя між прагненнями, 
можливостями особи та наявними (реальними) історичними 
умовами їх реалізації .  У розв 'язання цього протиріччя 
втягуються усі сутнісні сили людини, її знання, ідеали, риси 
характеру та ш.  

До факторів історичного процесу можна віднести все те, що 
впливає на активність особи в позитивному або негативному 
напрямі  (стимулює її а б о  н а в п аки - г ал ьмує) . В 
загальнотеоретичному плані прийнято розрізняти умови, 
чинники та фактори певних (в даному випадку - соціально
історичних) процесів . 

• Умови - це пасивна сторона їх здійснення; це їх простір, грунт, 
межі. Чинниками постають ті елементи самих процесів чи умов, які 
діють або від яких передається певна дія, що має важливе значення 
для протікання даних процесів. Нарешті, факторами називають такі 
елементи у м о в ,  я к і  в ступають у взаємодію із ч инниками ,  
стимулюють, гальмують або певним чином корегують їх  дію. 

17 .4. Людина та історія. Роль особи в історії 

Всі наші розвідки в галузі філософії історії виправдані, 
врешті, основною темою - темою взаємовідношень людини та 
історії. І ця тема виглядає досить суперечливою. 

' 
Людини немає поза суспільством та суспільною історією, 
але історія також неможлива без людини або тоді, коли 

• вона діє проти людини. 
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Ясно, що людину та історію не можна відірвати одне від 
одного, але їх протиставлення не є надуманим. В певні часи та 
за певних обставин люди повинні жертвувати собою задля 
збереження певних історичних надбань або задля того, щоби 
історія мала продовження. Тобто, бувають ситуації, коли 
історія виявляє себе вищою за людину та її долю. Але так само 
інколи питання стоїть інакше: або людині буде належати те, 
що здобуте історією, або історія буде деградувати разом із 
деградуванням людини. Таке взаємне дистанціювання людини 
та історії засвідчує те, що в їх зв'язках вони несуть на собі різне 
зм1стове та смислове навантаження. 

Людина постає реальним та єдино можливим чинником історії, 
бо саме вона продукує певні дії та зумовлює існування тих чи 
інши::с �фер .суспільного життя та історичної 

.
діяльності. В цьому 

плаш 1стор1я постає як розгортання внутр1шніх можливостей 
людини. Все, що відбувається в історії, насичено людськими 
прагненнями, інтересами, зусиллями, стражданнями та ін. З 
іншого боку, історія спеціалізує людину, і остання постає завжди 
як людина певної епохи, певного історичного типу суспільства; 
навіть у фаховому відношенні людина історично зумовлена. 

• От:же, історія постає як конкретна дійсність людини, і в 
цьому плані вона людину обмежує, вводить в конкретні форми 
життєдіяльності та в конкретний простір своїх можливих 
реалізацій. А якщо історія обмежує людину, то це значить, 
що вона не виявляє всіх ії можливостей, а тому постає у 
своі·й конкретності чимсь вужчим від людини, лише 
перспективно націленою на можливу повноту людини. 

Проте в певному плані історія і суспільство завжди більше, ніж окрема 
людина, бо вони: а) надають простір для різноманітних людських реалізацій 
великій кількості людей, а не лише окремим індивідам; б) зберігають та 
фіксують своїми структурами досвід попередніх поколінь; в) прищеплюють 
окремим індивідам різноманітні інтереси, що виходять за межі їх суто 
індивідуальних життєвих потреб; г) нарешті, формують цілі та смисли, які 
перевершують окремі людські життєві горизонти і приводять до того, що 
досить часто людина бачить своє основне завдання в служінні історії та 
суспільству. Накопичуючи та зберігаючи здобутки культурної діяльності 
різних поколінь, історія демонструє окремій людині величезний діапазон 
людських проявів, тобто демонструє, що моЖе людина та в яких виявленнях 
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вона постає дійсною. Чи можемо ми використовувати термін "історія" так, 
ніби йдеться про якусь реальну особу, тобто чи справді історія щось робить? 
Якщо проаналізувати питання про дійовість історії, то суто логічно можна 
обгрунтувати дві можливі відповіді на зазначене питання. З одного боку, є 
підстави для того, щоб подати історію в якості особливої дійово/· особи, 
адже відомо, що певна спільність живих осіб (чи-то в тваринному світі , чи
то в суспільстві) утворює деякий особливий організм, де починають діяти 
такі закони, які не проявляють себе на окремих індивідах цієї спільності . 
Наприклад, виникає потреба в узгодженні масових дій або в механізмах 
взаємних стосунків . 

• Отже, є підстави вважати велику спільність людей, 
які тривалий час здійснюють спільні  д ії, особливим 
самостійним організмом, який вимагає від своїх складових 
одиниць підпорядкуваю-Lя його функціональним законам. 

З іншого боку,  реальною особою постає тільки і тільки 
людина. Як вирішити цю суперечність? Напевне, її можна 
вирішити із урахуванням того, як розглядалася нами проблема 
суб 'єкту історії. Насправді, в історії діє особа, коренем якої є 
людська особистість, а вона, як ми вже знаємо, не тотожна ні . . . . . 
ЛЮДИНІ, Н1 суспшьним умовам життя та ДІЯЛЬНОСТІ .  

вольового, енергетичного зусилля. 

Особистість при цьому постає як одиниця, своєрідний атом суспільно
історичноі· структури (або конструкції) : це є дія певного змістовного та 
смислового спрямування. В цій дії водночас виходять у з 'явленість, 
демонструються екзистенціальна-антропологічні можливості людини 
(тобто те, що закладене у людську природу) та можливості природи, 
космосу, буття. Це значить, що людина входить в історію в тих своїх 
можливостях і проявах, які виявлені та відфіксовані механізмами соціальної 
діяльності (або технологіями соціальної діяльності) . Але те ж саме можна 
сказати і про природно-космічні сили та властивості , тому соціальна 
діяльність являє собою перехід , взаємне прирівнювання людської 
екзистенції та космосу. Через це стає зрозумілим, чому людське буття 
вимагає засвоєння досвіду соціальної діяльності : поза цим людина навіть 
не може дізнатися про те, чому вона є людиною; проте стає зрозумілим і 
інше - чому ми все ж маємо підстави говорити про історичну долю, про 
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самовладність історії; адже самовиявленні та -самозасвідчені технології 
соціальної діяльності, що є сплавом екзистенції та космосу, мають свої 
власні закони і проявів, і функціонування, і ці закони не збігаються ні із 
діями окремого індивіда, ні із законами космосу і природи. ' Конкретна єдність суб 'єктивних та об 'єктивних чинників 

та факторів людської соціальної діяльності, взята із 
8 урахуванням ії історичних здобутків та тенденцій, постає 

перед нами як історична доля (або як самовладність історіі) . 
Тому, наприклад, ті ж самі вчинки та дії людей в різні історичні часи 

можуть мати зовсім відмінні наслідки . Звичайно, ми не повинні при цьому 
забувати того, що історична діяльність має своїм джерелом людину та 
космос у їх взаємодії, а тому не відривати історію ні від природи, ні від 
людини. Але так само ми не повинні їх ототожнювати; фактично, історія -
це сфера людського само випробовування. Осмислюючи її, людина, скоріше 
за все, повинна погодитись із тезою І. Г. Фіхте про те, що діяння є наше 
призначення. Історія вимагає дій і відгукується на них. Але із розглянутої 
проблеми співвідношення людини та історії варто зробити ще один 
висновок. І •Історія має дійову (процесуальну) та консервативну сторони, і лише 

обидві вони можуть забезпечити нормальний хід історичного 
процесу та історичного самовиявлення людини. 

При тому з'являється сенс говорити про такі тенденції історії: 
'- тенденція до  збільшення р олі  свідомого (розумного) 
початку у здійсненні історичного процесу,· 
• тенденція до зростання інформаційної насиченості поля 
людського дійового самовиявлення; 
• тенденція до урізноманітнення форм людського історичного 
активізму та збільшення ролі  індивідуальної ініц іативи в 
історичному процесуванні. 

440 

Висновки 

JlJJ Історія як реальність людини та lї виявлень виглядає 
р ізнор ідним, складним і парадоксальним процесо.Jн. 
Філософія історії покликана дати людині загальні  
орієнтації в історіі: допомогти їй оцінити можливості та 
умови свого соціально-історичного життєвого 
самоутвердження. 
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Як особливий напрям філософських досліджень філософія 
історії виникла у X VIII-XIX ст. Але її проблематика 
пронизує собою усі основні етапи розвитку істор й філософ й: 
Серед найважливіших проблем філософії історії на першому 
плані є: визначення особливої якості соціально-історичного 
процесу, його спрямованості, характеру здійснення, вирішення 
питання про скінченність або нескінченність історіі: про 
реальність історії та роль у ній історичної пам 'яті. 
Переконливим варіантом розв 'язання проблеми суб 'єкта 
історії постає окреслення його як людської особи, що 
концентрує у собі унікальні якості індивіда та 
характеристики соціальних відносин. Через віднесення до 
особи як самодіяльної активної одиниці історичного процесу 
вихідних умов та чинників людської діяльності, можна 
окреслипzи зміст найболючіших питань у дослідженні історіі: 

Резюме 

Ф Для людського орієнтування в світі важливе значення має розуміння суті 
та особливостей розвитку людської історіі: оскільки людина живе і діє 
саме в іст.орично визначеному суспільстві; але усвідомлеття особливостей 
історіі: ії відмітюсті від процесів природи пройшло складтшй історичний 
шлях, що врешті вилився у виникнеття філософії" історії; остатmя 
намагаЄІnься окреслити та проясиити цілу низку найзагальніших питань 
історичного розвитку та буття людини. 

® Історія постає реальністю лише за 1шяв1-юсті в ній: а) єдності перервного 
та неперервного; б) історичної пам 'яті як свідомого зберігант-1я лінії 
неперервного тривання процесів людської життєдіяльності,· в) свідомої 
діяльності, яка передбачає можливість подальшої· історП; г) моменту 
зустрічі наявного психологічного компоненту людської· діяльності із 
1-ювими ситуаціями та обставинами життя; д) людського виміру, що 
окреслюється через єдність реальності, норми та ідеалу. 

® Все, що відбувається в історіі: постає результатом людських дій та 
вчинків, але так само, як не можна стихійно стати людиною, не можна 
автоматично вважати людину суб 'єктом історії,· історія розвивається 
як переведення потенцій природи та природних потенцій людини у 
здобутки та зміст людської діяльності, тому суб 'єктом історії постає 
особа; в філософії також фігурує поняття колективної особи історії. 

@ Умови, чинники та фактори історії визначаються в залежності від 
того, як вони діють на розвиток діяльності та прояви людської особи. 
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® Між людиною та історією існує складна система відношень, оскільки 
історія ширша і варіативніша за людину, проте саме людина постає 
вихідним джерелом історично!" активності. В кінцевому підсумку 
історія постає як демонстрація екзестенціальних глибин людuтш та 
можливостей ії самореалізації· за конкретних соціальних умов. 

Питання для обговорення на семінарському занятті 
ff)Рілософія історіі" як особлива філософська дисципліна: проблеми та 

завдання. 
2. Основні концепцП сутності історичного процесу та спрямування історіі"; 

іх оцінка. 
З. Реальність історичного процесу, його складові та людські виміри. 
4. Поняття суб 'єкту історіі". Умови, чинники та фактори історичного 

процесу. Рушійні сили історіі". 

Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
� Якісні відмінності суспіл�ноі" icn:.?J?й від _ _  �риродних процесів. 
Р. Предмет та проблеми фzлософzz zстори. 
З. Філософія історіі" про засади історичного процесу. 
4. Фаталізм, волюнтаризм, тотальне планування історіі" як однобічні 

підходи до розуміння історіі: 
5. Поняття суб 'єкту історіі: Умови, чинники та фактори історичних дій. 
6. Рушійні сили історії. 
7. Чи є історія самовладною дійовою особою, що здійснює власні задуми? 
8. Людина та історія: можливі ракурси співвідношення. 

9. Роль історично і· пам 'яті у здійсненні історичного процесу. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Окресліть коло питань, що входять у дослідження філософії 
історії. 

Завдання 2. Поясніть основні тлумачення спрямованості історичного процесу. 
Завдання 3. Окресліть ті складові історії, поза якими вона неможлива. 
Завдання 4. Яку роль відіграють в історії психологічні чинники? 
Завдання 5. ПоясніТh, як співвідносЯІЬСя між собою суб'єкт історіі та її рушійні сили. 
Завдання 6. Дайте критичну оцінку концепцій, які вважають природні умови 

вирішальним чинником історії. 
Завдання 7. Спробуйте сформулювати ти обгрунтувати своє розуміння 

співвідношення людини та історії. Чи можна вважати історію 
реальною дійовою особою? 
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ТЕМА 18  
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СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 

Лише в людях людина може знайти сховище. 

І той, хто хоче здаватися собі самотнім або 

анархіспюм, насправді  - людина, яка палає 

ба.жшшям, щоби ії побачили інші. 

Альбер Камю 

Життєвий світ не є моїм приватним. До 

нього належать і інші, не лише як тіла та об'єкти 

мого досвіду, шzе як інші Я, пюбто суб'єктивності, 

наділені п�акою ж активністю, як і я. 

Альфред Шюц. 
Суспільство волод іє об 'єктивною 

фактичн істю. І сусп ільство, по cynzi, 

створюється завдяки діяльтюсті індивідів, що 

мають суб 'єктивні значею-tя. Саме подвійна 

природа суспільства в термінах об 'єктивної" 

фактичності та суб 'єктивних значень надає 

йому характеру "себе продукуючоі"решzьності " 

Пітер Бергер, Томас Лукман. 
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Соціальна філософія покликана надати людині орієнтирів щодо ії 
:життя в суспільстві та взаємин із іншшш людьми. Соціальні явища 
та процеси володіють особливими якостями, які не Аt0ж1-ю звести до 
природних, біологічних або психологічних,· вступаючи в соціальну 
систему зв 'язків, природні речі та процеси 1tабувають нового типу 
впорядкування та функціонування: вони  мають тепер цільове 
призначення, а в цілому своіJ.1 способом соціального функціонування 
окреслюють існуючу в певному суспільстві систему норм діі: цільових 
пш смислових орієнт ир ів, мотивів повед інки.  Людина, що 
народжується та входить у суспільие життя, також проходить 
через процес соціалізації; набуває соціальних якостей, що й спричиняє 

необхідність певних усвідомлень сутності соціальних процесів. 

t41ііЩ;И& Після вивчення матеріалу теми Ви Іlовинні 

� на чому базуються та як виникають соціальні якості 
речей та процесів дійсності; 

� що таке суспільство і в чому полягають його основні 
функції; 

. . . . 
� з яких елеменпв складається суспшьство як цш1сна 

система, що забезпечує соціальне життя людства; 
� ч о м у  дух о в н е  життя сусп ільства  п о стає й о го 

найскладнішою, але й найважливішою складовою. 
. . . . 

rJr видшяти сшльне  та вщмшне у природних та 
соц�альних процесах; 

rJr аналізувати реальні процеси суспільного життя за 
допомогою знань про складов1 духовного життя 
сусшльства; 

CJ.F окреслювати аспекти взаємних впливш людини та 
суспільства у функціонуванні суспільних процесів .  

. . . . 
+ що привносить сощашзащя в природю процеси, в 

. . 
тому ЧИСЛІ - як вона ЗМІНЮЄ людину; 

. . .. 
+ наскшьки складними постають процеси взаємодн 

. . 
сусшльства та природи 1 чому людина не може 
прагнути панувати над природою; 

• ч о м у  со ціальні  якості  нев ід '  ємн і  вщ духовних 
. . 

процесш сусшльного життя; 
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О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

1 8. 1 .  Онгологія соціального. Поняття та зміст соціальШІХ якостей. 
1 8 . 2 . Поняття суспільства . Співвідношення суспільства і 

природи. 
1 8 . 3 . Суспільство як система. Основні сфери суспільного 

життя та їх взаємозв'язок. 
1 8 .4 .  Людина і суспільство :  основні аспекти співвідношення. 

' КЛЮЧОВІТЕРМіНИ 1 поняття 
• ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА - сукупність процесів, станів та рівнів 
інтелектуальної діяльності певного суспільства, що продукує духовні цінності та 
задовольняє духовні поп-zребилюдей. 

• ІДЕОЛОГІЯ - сютадова пzеоретuчного рівт-ІЯ духовного :жwптя суспільства, що має 
практичне спрямування, покликана створювати програм.и соцішzьних дій та організовувати 
їх реалізацію. Ідеологія розробляється теорепшка.ми-ідеологамu та суспіТlЬНWІ1и і політичнил.ш 
діячами, існує у вигляді концепцій, програм, закликів, гасел та ін. 
• ПРИРОДА - в первинно.му значенні- та самовладна основа будь-яких: явищ та процесів, 
що володіє здшпиістю довільного зростання та виз1tаЧеІ1ня похідних від неі"процесШ; в соціштьній 
філософіі"- такий хід решzьних процесів дійсності, що відбувається стихійно, через пряме 
поєднш-1ня причин та наслідків та без заздалегідь сплш-юваних результатів. 
• СОЦІУМ - термін, що пошачає особливий тип процесів дійсності; тут 
наголошується на якісній відмінності соціальних процесів від усіляких інших та 
підкреслюється і:Х внутрішня цілісність, особливий, притаманний їм тип внутрішньої" 
детермінацП всіх явищ та процесів; інколи терміном "соціум " пошачають історично, 
культурно або етнічно особливий тип суспільства. 
• СУСПІЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - дотеоретичний рівень функціонуватmя духовного 
:J1сиття суспільст.ва, що являє собою сукупність соціальних почуттів, стихійно 
вироблених стандартів буденного мислення, норм виразу духовних станів, еАюцій, 
духовних традицій, тощо. 
• СУСПІЛЬСТВО - сукупність людей, що здійснює процеси спільно і° життєдіяльності 
та здатна: а) зберігати життя людей; б) зберігати та підтримувати 
функціонування певного типу соціальної організації жипzтя; в) продукувати духовні 
норми, цінності та орієнтири людського :Jкиття. 

18. 1 .  Онтологія соціального. Поняття та зміст 
соціальних якостей 

У попередніх темах ми неодноразово використовували 
терміни  " со ц іальне " ,  " соц іал іза ц ія " та  деяк і  і н ш і ,  що 
знаходяться в цьому ж ряду і пов'язані із соціальністю. 
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• Одне із найперших завдань соціально і" філософ й" полягає у поясненні 
са.моі" суптості соціального, у тому числі у поясненні того: а) з чим 
взаємодіє та співвідноситься соціальне; б) чим воно відрізняється від 
несоціального та несоціалізованого; в) які характеристики йому 
притаманні та як вони реально діють і виявляються. 

Сучасні соціологічні та філософські дослідження дозво-. . . . . 
ляють видшити кш ька пануючих шдходш у тлумаченю 
соціального (соціальних процесів та соціальних якостей) : 

с """ 
с 
::с 
,.Q 

субстратно-р едуктивний п ідхід ,  згідно із яким в о сн о ві 
соціальності лежать генетичні, біохімічні чи якісь .інші матеріально

--; речові субстрати, тобто цей підхід намагається звести соціальне 
до чогось простішого, доступного для вивчення та матеріально
речового (Ф.Кріс, Ж.Моно, Е.Уілсон та ін.) ;

· · 

� інтерактивний підхід, згідно із яким суспільні зв'язки зум01щені 
·g --; взаємними діями індивідів ,  включених у . загальну систему 
u діяльності ,  тобто соціальність - це  сукупність певних ·� міжіндивідуальних взаємодій (Дж.Мід; Дж.Хоманс та ін.); 
:r 
� :>l структурно-функціональний підхід, що пов'язує соціальність із 

� певною сукупністю створених суспільством закладів та інституцій, 

� --; функціонуючих у взаємних зв'язках та забезпечуючих цілісність 

1§: соЦіального процесу (Р .Мертон та ін .); 
с ·х � 

·а 
.менталітетно-трансцендентальний п ідхід , що намагається 

--; покласти в основу соціальних явищ та процесів Деякі вищі або 
·;: абсолютні цінності, нормативи, взірці, сенси, наприклад релігійно� 
� культового плану (М.Вебер, В.Дільтей, М.ШеЛ:ер та ін.); :: u 
о діяльнісний підхід до пояснщня та розуміння сутно� �qціальноtо, 

що панував у марксистських дослідженнях; при цьому на перший 
� план виходи.rrИдослідЖення співвіді:Іошення процесів опредметнення 

та розпредметнення, тобто вва:Жалось, що специфікою людських 
стосунків є те, що вони опосередковані речами, які постають 

продуктами людської перетворюючої діяльності� 

Велика різноманітність розглянутих підходів вимагає 
ретельного осмислення природи соціального. Осмислюючи 
сутність соціальниХ якостей, ми можемо зафіксувати цілу низку 
незаперечних положень. 

Ми не  знаємо ніяких інших варіантів виявлення та дії 
соціального, окрім його функціонування на основі природного. 
Людина, суспільство, суспільна історія виникають на грунті та 
в осередді природи; як би ми їх не розглядали, де б не шукали їх 
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корею, зрозумшо, що поза природними процесами ми не . . .. 
знаходимо НІ людини, ю 1стор11 . 

' Соціальні якості виникають лише на базі природних якостей, 
• властивостей та процесів . 

В иникаючи н а  о сн о в і природн о го ,  соціальні якості 
виявляються надприродними .  М ожна цілком виправдано 
прийняти тезу про те, що, з одного боку, соціальні якості 
підлягають фіксації "чисто емпіричним шляхом "; інакше ми не 
змогли б шукати слідів зниклих цивілізацій або намагатись 
увійти в контакт із ще невідомими; з іншого боку - це особливі 
якості, які не притаманні самі по собі природному, а тому іх 
можна фіксувати лише за допомогою свідомості, тобто вони . . . 
вимагають для свого анашзу запуск в хщ таких шструменпв, . . 
що мають щеальну, штелектуальну природу. 

Поставимопитюmя:якимчшюм виникаєцейсплав чуггєвоготапозачуггєвого, 
сплав, що постає соціальністю та соціальними якостями? Відповідаючи на це 
питання, ми не зможемо обминути фактор людської перетворюючої діяльності: 
соціал.ьні якості виникають шляхом перетворення природного матеріалу, процесу 
або стану, в результаті якого природиі предмети, явища та процеси набувають 
дечого прш-щипово нового, а саме: нових форм, нового структурування та 
впорядкування, нових способів дй·та нових функцій. 

В цілому предмети, які пройшли через людську перетворюючу 
діял:ьнісгь, припиняють функціонувати у відповідності із природними 
властивостями і включшоться у культурно-історичний цuкл свого буття.. 
Соціальні якості, на відміну від природних якосгей, створені людиною, 
служать людині; сама їх сутність, а також суспільний розвиток 
визначаються їх відношенням до людини та людства, їх особmmою 
функціональною роллю у суспільстві. Ті речі, що набувають 
соціальних якосгей, вступають у зовсім іmrшй життєвий цикл. 

До цього можна додати: соціальні якості речей зовсім не обов'язково 
жорстко пов'язані з їх корисністю; скажімо, коли давній митець малював 
наскельні малюнки, або оздоблював орнаментом якийсь виріб, то в такого 
роду діях в кращому випадку можна побачити благо якесь опосередковане, 
а не пряме, а у розвиненому суспільстві існує досить велика кількість видів 
діяльності , свідомо спрямованих на людське самовиявлення, а не на 
продукування якихось благ. Звернемо при цьому увагу й на те, що названі 
компоненти - природна основа, процес формотворення та виникнення нових 
функцій - стосуються і людини: не лише у процесі формування суспільства, а 
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й у будь-якому вихованні та навчанні в людині відбуваються такі зміни, які 
дозволяють їй жити та діяти принципово інакшим способом, не властивим її 
генетичним попередникам із тваринного світу, хоча вони можуть мати ту ж 
принципову анатомічну будову, що й людина. 

• Людина вступає у новий тип зв 'язків, взаємодій, способів 
задоволення своїх життєвих потреб, а це значить, що не 
лише предмети зовнішнього світу, а й сама людина набуває 
соціальних якостей. 

У чому ж полягає найбільш різка відмінність між якостями 
соціальними та природними? Поява нових якостей як у тих 
випадках, коли йдеться про природні речі, так і тоді, коли 
йдеться про людину, не пов 'язана із виникненням якихось 
принципово нових матеріально-природних субстратних 
утворень. На відміну від цього, будь-який розвиток природи, 
космосу передбачає виникнення нових структурних утворень, 
сполук або нового матеріалу; скажімо ,  носієм хімічних 
властивостей речовини є с:>молекула, носієм біологічних процесів 
с:>жива клітина та ін .  Соціальні процеси виникають на грунті 
вже наявних природних явищ, яю л:-�ше f!РОХодять через �:роцеси 
перетворення, а це значить, що сощалью явища реально �снують 
лише в людському, певним чином оргашзованому та 
спрямованому способі життєдіяльності. 

Увага ! 
Складається досить своєрідна ситуація: в 

русі природних процесів через людську діяльність 
виявляється та фіксується межа, на якій цей рух досягає 

своїх граничних можливостей та визначень.  Тому на цій межі 
весь цей рух ніби обертається на свої попередні субстратні основи, 

але із новими ор ієнтирами : пр ир одне змінюється у 
відпов ідн ості із загальними пр едметними 

типологіями, класифікаціями, а пюкож - із 
людськими сенсами та намірами. 
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Який сенс може мати таке обернення природно-космічного 
процесу на свої попередні виявлення? Оце виведення будь-яких 
форм сущого на свою граничну межу дає можливість людині 
здобувати для свого життя не випадкові чи умовні орієнтири, а 
надійні, суттєві системи відпіку та оцінокдійсності. Та картина світу, 
яка відкривається перед людиною завдяки наявності подібних . . 
ор1єнтирш, постає тепер не чуттєво-речовою, а предметною, 
поділеною на роди, види, типи дійсності, а не просто на властивості 
чи ознаки. Такої картини дійсності окрім людини ніхто не здатний 
ні здобувати, ні фіксувати, ні розуміти: орел, наприклад, бачить 
краще за людину, проте він бачить речі не в їх родових чи 
пшологізуючих класифікаціях, а лише утих їх властивостях, які йому 
дозволяє сприймати будова його організму. 

• Отже, дослідження соціальності засвідчує, що людина не може 
пізнавати та перетворювати світ поза тим, щоб у чомусь не наслідувати 
та продовжувати світову космічну еволюцію; у цьому сенсі до певної 
міри людина є створенням природи. Але, з іншого боку, людина не 
може цього здійснювати і поза тим, щоб створювати те, що у межах 
природної еволюції постає неможливим: вона виводить предмети 

д іяльност і  і п ізнання на р івень фундаментальних, всезагальних 

характеристик буття. 

Соціальне орієнтує нас в дійсності принципово іншим, не 
природно-біологічним способом, але, водночас, соціальне 
постає як система обмежень, регламентацій, вимог та заборон. 
Соціальне є там, де є можливість і прагнення на основі сталих, 
всезагальних класифікацій визначити межі реального та 
доцільного функціонування явищ, речей та процесів , що 
потрапляють у сферу людської життєдіяльності . Далі - це 
прагнення ввести ці речі в регламентований (хоча б в деяких 
в ажливих для людини окресленнях) спосі б (чи режим) 
функціонування. Це значить, що набуття речами соціальних 
якостей передбачає їх цільове функціонування ,  тобто їх 
спрямування до виконання певної функції шляхом обмежень та 
контролю. Якщо у відношенні до природних речей та процесів 
ми в дуже обмежених рамках можемо застосовувати запитання 
"Задля чого?", то у відношенні до соціальних явищ та процесів 
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таке запитання ,  навпаки, передбачається . Тому будь-яка 
соціальність передбачає технологізацію, впорядкування та 
навіть ритуалізацію людських дій : в останньому випадку людина . " . . 
просто засвщчує свою готовюсть дІяти у певному сощальному 
режимі або статусі . 

Отже, соціальні якості - це перетворені природні якості. Соціальні якості є 

там, де природні процеси виведені на межі зщальних визначень 111а типологій. 

Вони перед ба чають надання явищам та процесам нового типу впорядкуванl-LЯ та 

функціонування, тому предме-

перетворені природні явища 

природні процеси, що виведені 
на межі загальних предметних 
визначень 

тип в п о рядкува н н я я в и щ  та 
про цесі в ; що пе редба ч ає їх 

---- цільове призначен ня 

ти, наділені соціальними якостя
ми, мають цільове приз1шчеюm 

та передбачають існування 
певних норм, стандартів та 

обмежень того природного 
матеріалу (або процесу), що 
набуває таких якостей. Вони 
можуть спр ийматися та 
оцінюватися тільки свідо-

.__ __________ __. містю, оскільки вони не 
н аяв ні сть норм , стандарті в , · 

б" обмежень у новому функціонуван- притамант речам самим ПО СО І 
ні перетвореного природнього і не перед ба чають наявності 

-�--------------' особmmого речового матеріалу 

сприймаються та оцінюються 
тільки �відомістю 

для свого існування. Соціальні 
якості набувають реальності 

......_ __________ __. ШШІе в людській, певним чином 
..----------------. організованій та регламен

реалізуються лише у 
свідомій людській тованій діяльності як спосіб 

діяльності впорядкування останьої . ......_ _________ ...... 
За змістом соціальні 

. . . 
якостІ завжди постають свщченням наявносп певних пред-
метних орієнтацій людини, баченням у дійсності того, що не 
лежить на її поверхні . 

' Соціальне - це виборена у природи територія людського . 
• 

Нас так цікавлять здобутки давніх часів та цивілізацій тому, 
що вони 1;іО>І_<уть нада�и нам . зразки яко�ось шшого типу 
ЛЮДСЬКОСТІ, вщкрити ЯКІСЬ НОВІ МОЖЛИВОСТІ . 

Оскільки соціальне виявляє та прокреслює на тлі сущого 
предметні грані дійсності, остільки воно постає не просто 
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людським, а вселюдським, тобто будь-яка людина, будь-яких 
часів та народів здатна сприйняти ці грані, ввести їх у свою 
діяльність та орієнтуватись на них у життєдіяльності . Вислів 
"Ніщо людське для мене не є чужим" чудово передає цей момент. 

знань, досягнень. 

Звідси також постає зрозумілим, чому соціальні процеси 
завжди сповнені певної боротьби, протистоянь, внутрішньої 
напруги та конфліктів :  різні люди по-різному розуміють, як 
саме ,  із  дотриманням яких меж повинна функціонувати 
соціаль ність ,  а до того ж остання завжди перебуває  у 
сперечаню 1з природним як ззовю людини, так і в самій людині. 
Стихійні прагнення людини штовхають її на порушення 
певних соціальних норм, у той час, як від інших людей вона 
схильна вимагати їх дотримання. 

11 Со ціальне - це ті д іючі  структури, що формуют ь ,  
регламентують та спрямовуют,ь життєдіяльність людей. 

r1f 1,�;,�· -��=J�(���:,: 
' Сутність соціального полягає у виявлетtні та фіксації предметних 

.1ие:ж, визначень та орієнтацій як світу, так і люд ини - в її • індивідуальних та колективних проявах. 
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18.2. Поняття суспільства. Співвідношення 
суспільства і природи 

З'ясування сутності соціального дозволяє нам стверджувати, 
що суспільство не можна зводити до співіснування великої 
кількості людей, адже можуть існувати і суто тваринні форми 
колективного виживання : зграї, табуни,  популяції та ін .  
Суспільство є лише там, де  спільна життєдіяльність людей 
виведена за межі суто екологічного, тобто пристосувального 
способу функціонування, де вона орієнтована у відповідності із 
виявленими всезагальними межами буття як людини, так і 
природи . Суспільна організація життя передбачає наявність 
соціальних структур, що її унормовують та впорядковують. Це 
значить, що функціонуюче суспільство повинно задовольняти 
принаймні три провідні потреби. 

збереження та в ідновлення 
життя членів суспільства 

культи вування вищих духовних 
потреб у члені в суспільства 

Означені найперші потреби, що складають засади буття суспільства, 
пояснюють і виправдовують нам окреслені раніше основні підходи до розуміння 
соціального: 

+ оскільки суспільство не люже існувати без живих людей, саме останніх 
можна приймати за його вирішмьну ознаку; 

+ оскільки воно повинно також створювапш соціальну організацію 
життя, стабілізувати та підтримувати ії функціонування, можиа вважати 
інститумізацію вихідною ознакою як соцімьного, так і суспільного; 

+ оскільки все попереднє передбачає людську співпрацю, інтеракціонізм 
також має своє пояснею-tя та виправдання; 

+ оскільки соціальне та суспільне передбачає свідоме продукуваю-1я 
духовних, ціннісних, смислових та мотиваційних орієнтирів, можна вважати 
небезпідставним і ментмітетно-трансцендентмьний підхід. 

Отже,  р озглянуті  в ище підходи м о жна в в ажати . . . 
виправданими тому, що вони видшяють окрем1 справд� 
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важливі характеристики реального буття сусшльства,  але 
подають їх як єдино можливі чи вирішальні . 

' 
• 

Суспільство - це форма спільної житп1єдіяльності людей, що сприяє 
збережен!-lю та відтювлеl-lню життя останіх (а) , ця форма засноватш 
на засадах соціальних норм, структур і стандартів (б) та у 
відповідтюсті із вищими духовними орієнтаціями людини (в) . 

І нк оли , з адля т о г о ,  щ о б и  підкреслити принципову  . . . 

взаємовпливи різних суспільств, існуючих в одну і ту ж історичну епоху. 
Крім того, суспільством ми називаємо не лише сучасні 

спільності людей, а й ті, які історично відбулися, проте сьогодні 
вже зійшли зі сцени історії. 
Тому, коли йдеться про реальне функціонування суспільства в часі, варто 

розрізняти такі моменти : 1 )  суспільство - це соціально організована спільна 
життєдіяльність маси людей (суспільство як форма організації життєдіяльності 
людей); 2) суспільство - це певний конкретний тип соціальної організації 
людської життєдіяльності (суспільство як тип соціальної інфраструктури); 
З) суспільство - це сукупність історично здійснених суспільств (суспільство як 
історичний процес зміни різних суспільств). Яке б суспільство ми не розглядали, 
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соціально організована спільна 
життєдіяльність маси людей 

певний конкретний тип 
соціальної організації людської 

життєдіяльності 

сукупність історично 
здійснених суспільств 

сукупність 
л юдей 

соціальна 
інфраструктура 

історичні типи 
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задля повноти та виправданості наших суджень про нього, ми повинні 
враховувати названі моменти. 

Проте, перш за все, як вже було показано, суспільство 
функціонує в межах природи та на засадах природних процесів. 
Питання про співвідношення суспільства і природи в наші дні 
постає одним із найбільш болючих, оскільки саме в цьому 
питанні перспектива загибелі окреслилася перед сучасним 
людством досить реально. Оцінка сучасної ситуації взаємодії 
суспільства і природи вимагає виявлення основних аспектів цієї 
взаємодії. Елементарна логіка вимагає від нас при дослідженні 
будь-якої взаємодії брати до уваги три моменти: 

� з 'ясовувати, що є спільного між сторонами взаємодії:· 
С:Ь що є між ними відмінного,· 
С:Ь як кожна із сторін вrиzиває на іншу та реагує на зворотні вrиzиви. 

Спільне між суспільством та природою 

суспільство виникає і функціонує в середині природно-космічного процесу, а тому 
суспільні явища не можуть не узгоджуватись із загальними законами останнього; 
в цьому плані суспільство постає продовженням природно-космічного процесу. 
і суспільство, і природа існують реально, тобто вступають у зв'язки, діють та 

реагують на дії. 

між суспільством і природою відбувається постійний процес об,�tіну речовиною, 
енергією та інформацією , що було би неможливим п ри в ідсутності між ними 
спільного. 

матеріал природних та суспільних явищ за вихідними складовими є однаковим, 
тобто ті ж самі атоми, елементарні частинки, енергетичні носії функціонують як 
в природі , так і в суспільстві . 

Проте між суспільством і природою існують і суттєві . . . . . . . 
вщмшност�, яю школи можуть поставати як несум1сю. 

Відмінності між суспільством і природою 

дії п ри родни х зако ні в в межах сус піл ьства втрачають свою однозн ачну 
імперативність, можуть тут або міняти спрямування своїх п роявів ,  або взагалі 
блокуватися.  

суспільні процеси орієнтуються на такі цінності, смисли та мотиви, які  не 
мають натуралізованої форми виявлення. 

темпи зміни суспільних явищ значно перевищують зміни природи.  

в розвиненому суспільному п роцесі можуть створюватись і принципово нові 

матеріали, сполуки речовин, носії матеріальних властивостей та енергії. 
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• В цілому можна сказати, що в межах суспільства природні процеси 
значною мірою втрачають свої якості, можуть суттєво змінюватись, 
міняти як характер, так і напрями своїх дій. Інколи це подають інакше: 
природні процеси відбуваються стихійно, у прямому поєднанні причин 
та наслідків - без попереднього замислу, а суспільні процеси 
відбуваються в умовах наявності свободи вибору, тобто вірогідно та 
варіативно, із цільовим, ціннісним та смисловим спрямуванням. 

М оменти тотожності та в ідмінності , що існують між 
суспільством та природою, стають підставами для формування 
різних однобічних підходів до тлумачення їх взаємодії . 
Наполягання на тому, що між суспільством та природою не існує 
якісних меж, приводить до різних натуралістичних концепцій: 
біологізаторських або психологізаторських (таких, наприклад, 
як концепція З .Фрейда) . Напроти, занадто перебільшена оцінка . . . . . . 
рош сощальних чинниюв у житТІ людини 1 сусшльства, 
ігнорування того факту, що соціальні якості виникають лише . . 
на основ� природних,  приводить до появи рІЗномаютних 
варіантів вульгарного соціологізму (він був досить 
розповсюдженим серед ідеологів радянської системи) . 

Нарешті, занадто різке протиставлення суспільства природі може 
породжувати або трактування суспільства як чогось ворожого природі, 
спотвореного природного, або, навпаки, проголошення тези про тотальний 
наступ на природу (наприклад, російський мислитель кінця ХІХ - поч. ХХ ст. 
М. Федоров прямо стверджував, що першим ворогом людини постає природа). 
Відповідно до вимог наукової методології та найперших особливостей 
філософського мислення виправданим можна вважати лише такий підхід, який 
не спрощує всіх сторін та нюансів у співвідношенні суспільства та природи, 
хоча його здійснення вимагає серйозної та складної інтелектуальної роботи. 

Із розглянутого стає також зрозумілим, що взаємовпливи 
суспільства і природи можуть бути доволі різноманітними. З 
одного б оку ,  природні умови м ожуть бути настіль ки 
сприятливими, що людська свобода та ініціатива будуть майже 
зайвими, а, з іншого боку, вони можуть майже знищувати прояви 
останніх своїми бідністю та суворістю. В свою чергу, суспільство 
далеко не завжди будує свої стосунки із природою з належним 
ступенем розуміння їх засад і можливих  наслідкі в . В . . . . . . 
оптимальному вар�ант1 сощалью якосТІ повиню виводити 
природш реч1, явища та процеси на ту межу, де характеристики 
останніх проявляють себе із повнотою та виразністю. 
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Саме так,  наприклад ,  в людськ ій  діяльності повинні  . . . . 
проявлятися тверщсть меташв, прозор1сть скла, пластичшсть 
глини, міцність та теплова інертність деревини та ін. Проте 
досить часто заради використання деяких характеристик 
природних речей останні можуть спотворюватись, руйнуватись, 
використовуватись так, що шкода вщ та.кого використання 
може суттєво перевершувати користь . Але і природні процеси 
не варто розглядати в окресленнях дбайливої неньки людини: . . . . . . 
деяю природш катакшзми у вщношенш до сусшльства можуть 
набувати характеру катастро ф і ч н о г о  і нав іть  
есхатологічного. В останньому варіанті це означає винищення 
деяких етносів або суспільних осередків. І Наприклад, відомості про всесвітній потоп деякі вчені сприймають 

цілком серйозно, а зафіксовані хроніками епідемії чуми інколи 
знищували до третини населення деяких країн. 

До того слід додати, що оптимальний варіант стосунків між 
суспільством та природою в деяких ситуаціях може бути . . . 
неможливим, оскшьки людина просто змушена дшити вс1 впливи 
природних чинників на себе та суспільство на сприятливі та 
несприятливі: скажімо, дія вірусів, суховіїв, землетрусів та ін. В 
даному випадку людина завжди буде намагатися блокувати 
подібні негативні дії та впливи природи, а, значить, вона буде 
втручатися в неї, порушувати її власну збалансованість. 

Слід сказати, що ті предметні межі та визначення, які людина своєю 
діяльністю накладає на природні явища, постають для останніх водночас і 
можливими, і неможливими. Якщо би природні процеси взагалі не могли 
приймати нові форми, що їх їм надає людина в процесі своєї суспільної 
життєдіяльності, соціальні якості речей просто не відбулися б. Проте означені 
нові форми для самих речей не є їх природним станом, тобто вони виявляють не 
просто властивості речей, а лише ті властивості, які виявляються при зустрічі 
даних речей із внутрішніми вимогами та потребами людської діяльності. Через 
це в суспільних процесах розкриваються, виявляються суттєві характеристики 
як природи, так і людини. Тому соціальне постає і узгодженим, і неузгодженим 
із природним, а суспільство перебуває з ним і в гармонії, і в конфлікті .  Але 
окрім усього іншого це значить, що той матеріальний субстрат, на якому або 
через який досягається ота кардинальна межа в еволюційному процесі, межа 
водночас сходження та розходження еволюції та еманації, постає володарем 
незвичайних властивостей - бути границею, "точкою " зустрічі явищ 

матеріального та духовного планів, природних та надприродних, часткових 
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та фундаментальних. А це досягається, як відомо, лише на рівні особливого 
роду біологічних процесів ,  які включають у свій зміст найважливіші 
характеристики попереднього еволюційного процесу. 

_
У . світлі розглянутих ви�е особливостей соціального, 

сшввщ1-юшення природи та сусruльства, ми можемо тепер сказати, 
що на конкретному змісті соціального обов'язково позначаються 
стан та особливості того біологічного, на якому виявляються та 
закріпляються соціальні якості та суспільні процеси. Тобто, етнічні, 
місцеві ,  регіональні особливості суспільного життя, побуту, 
культури, моральних звичаїв - це не вигадки, а ті реальні речі, які 
ми змушені прийняти і визнати, заглибившись в аналіз суспільних 
явищ. �ут не повин:r:о бути н_евиправданих пере.більшень та 
перекосш: адже раюше ми вщзначили, що. соц�альне - це 
загальнолюдське, але в реальному своєму житт1 воно конкретно
людське, тобто загальнолюдське, подане у конкретних матеріаль
них формах, барвах, наявних засобах життя та ін. 
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• Поставимо пряме питання: чи випливає із розглянутого висновок, 
що у вихідному змісті соціальне є ідентичним собі завжди та всюди, а 
його різноманітність зумовлена виключно матеріальними складниками 
його реального функціонування? Такий висновок можливий, проте 
він не зовсім виправданий, оскільки не враховує такого моменту: 
соціальне - це виявлення предметних та смислових типологій саме 
природного, тому в ситуаціях урізноманітнення природного так само 
різноманітною постає і соціальна предметність. 

Увага! 
Соціальне і природне ми повинні розглядати 

приблизно так, як розглядають співвідношення лекала 
та проведеної з його допомогою лінії: контури збігаються, 

проте лінія діє реально і функціонально, а лекало лише фіксує та 
зберігає її як форму, що організовує наступні дії людини. Чим 

більше існує форм, норм, стандартів соціального, тим 
б іл ь ш е  перед нами виявлень  

сусшльства та  природи. 
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18.3. Суспільство як система: основні елементи 
суспільного життя та їх взаємозв'язок. Духовне 

життя суспільства 
Розгляд суттєвих хара:rffеристик суспільства дозволяє 

виділити у ньому як мінливі (динамічні) , так і сталі (статичні) 
елементи . Адже без фіксації сталих моментів суспільного 
життя ми навряд чи змогли б зафіксувати рух історії: важливо 
знати, що саме перебуває в історичному русі . Реальна історія 
людства - це рух у часі, який здійснюють певні суспільні 
одиниці або структури .  В історії виникали та зникали різні 
форми організації суспільного життя. Але сьогодні ми можемо 
сказати : розвинене суспільство м ає певну ,  б ільш-менш 
усталену структуру .  У ї ї  о с н о в і  лежить н е о бхідність 
забезпечення основних життєвих потреб та виявлень людини 
(що ще раз засвідчує : не людина існує для суспільства, а форми 
суспільної о рганіз ації  - для л юдин и) . Сучасний стан 
суспільства вимагає нормального функціонування у ньому 
принаймні наступних основних елементів : сфери матеріально
виробничої діяльності; сфери економічної діяльності; сфери 
побуту та сімейних стосунків; сфери соціальних в ідносин,  
органів та інституцій (у тому числі - органів управління 
різного рівня) ; сфери духовного життя суспільства .  

Названа сукупність елементів суспільного життя: 
• забезпечує задоволення усіх основних життєвих потреб 

людини (ktатеріальних, соціальних, життєвих, творчих та 
духовних) ;  

•утворює цілість суспільного "організма ",· 
• створює умови для історичного процесування суспільства,· 
• дає змогу з 'ясувати, що саме та з якими особливостя.тии 

змінюється у суспільній історії. 
Які із зазначених елементів суспільного життя можна було б 

вважати основними, базовими для суспільного життя? У відповідь 
на це питання слід підкреслити: оскільки йдеться саме про 
системний характер суспільного життя, то в систем� не можна . . . . . . 
яюсь окрем1 елементи розглядати як провщю, а шш1 - як 
другорядні . Системна якість характеризується тим, що,  
впливаючи на  будь-який елемент, ми впливаємо на  всю систему 
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загалом. Тому слід говорити про те, що всі названі елементи 
повинні бути в оптимальних відносинах, що кожен із них повинен 
виконувати свою функцію у межах системи, не підміняючи, не 
применшуючи і не гальмуючи всіttнші. Якщо ж у будь-якому з 
цих елементів суспільної системи починають відбуватися 
руйнівні, кризові процеси, то це неодмінно позначиться на якості 
та функціонуванні всіх інших. Інколи стверджують, що без успіхів 
економіки або без розумної політики не може бути нормального 
суспільного життя. Це слушно, але так само не може його бути 
без стабільної сім'ї, без нормального функціонування культури, 
без законності та моралі . 

• Водночас відзначимо, що за певних умов на перший план у 
функціонуванні суспільства можуть виходити окремі сфери життя 
(скажімо, економіка, державна політика та ін.) . Але при вирішенні їх 
проблем не можна не враховувати саме системний характер організації 
суспільного життя, інакше в суспільстві виникнугь небажані деформації. 

Наприклад, коли сьогодні звучать судження про те, що розв'язання 
проблеми економіки автоматично розв'яже питання політичного життя, 
розвитку науки та культури, то з ними можна погодитися лише частково. 
Справді, вихід з економічної кризи необхідний хоча б тому, що вона блокує 
нормальний розвиток процесів у деяких інших сферах суспільства, наприклад, 
розвиток освіти погіршує моральний стан суспільства та ін. Досить очевидним 
є те, що без законодавчої бази, без політичної волі не може бути нормального 
економічного життя. Своєю чергою, без зусиль, спрямованих на розвиток 
культури й освіти, марно сподіватися на їх процвітання за умов економічного 
благополуччя. Попри все те можна стверджувати, що економіка становить 
загальну умову, вихідний грунт суспільного розвитку, культура й освіта -
його інтелектуальний чинник, а політика та законодавство - активно-дійовий. 
Економіці потрібні простір, обрії руху; культурі та освіті - увага; політиці 
та законодавству - здоровий глузд, чіткі й ясні програми. Того вимагає 
системний характер суспільного життя. 

Зі всіх сфер суспільного життя найскладнішою, але водночас і 
найважливішою для існування соціальних явищ і процесів 
виявляється сфера духовного життя суспільства, оскільки саме 
тут виробляют ься, закріпляються, вдосконалюються та 
передаються від покоління до покоління, від людини до людини ті 
предметні, смислові та ціннісні орієнтири, які, як ми з 'ясували, 
необхідні і для життя суспільства, і для життя окремої людини. 
Духовне життя не підлягає чітким окресленням, однозначним 
фіксаціям та виправданому і прогнозованому регулюванню. П о 
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сьогоднішній день залишається під великим знаком запитання 
проблема стимулювання духовних процесів суспільства: як, 
наприклад, мо:жна сприяти збільшенню кількості геніальних творців 
та творів? Яку систему освіти і виховання можна вважати 
оптимальною щодо збагачення духовт-юго потет-щіалу суспільства? 
Не викликає сумніву те, що :жорстка регламентація інтелек
туальної діяльності приводить до ії збіднення і виродження, проте 
і вседозволеність, нічим необмежена сваволя в цій сфері не йде їй на 
користь. Не мо.жна робити відкриття "за планшw ", тим більше -
геніальні, але навряд чи можна вважати виправданою політику 
пасивного очікування стихійних "проривів " в духовному житті, 
особливо, наприклад, у науковому пізнанні. 1 1 • От�е, всіляке "занс;tдто" тут не підходить. Духовне життя 

сусшльства функцюнує як складна саморегульована 
система із її внутрішніми тенденціями та чинниками. 

В цій складній системі прийнято виділяти її основні елементи, 
рівні 111а стани. До основних елементів духовт-юго життя відносять 
усю ту сукупність думок, норм, ідей та принципів , які, як 
звичайно, пов'язані із функціонуванням найважливіших сфер 
суспільного життя.  Тут фігурують: економічна, правова, моральна 
свідомість, мистецтво (ширше -естетична свідомість) ,  релігійна 
свідомість, архетипи колективного несвідомого. Орієнтування в 
змісті та функціях даних елементів духовного життя суспільства 
є необхідним для суспільства та окремої людини, оскільки, з 
одного боку, лише при цьому можна свідомо впливати на різні 
сф�ри суспільного життя, а, з іншого боку, це дозволяє людині 
ор1єнтуватися в перспективах свого духовного розвитку . 
Наприклад, знайомство із суттєвими проявами естетичної 
свідомості та естетичного почуття дозволяє людині краще 
розуміти та виявляти причини впливу на неї краси, гармонії, 
музики, серйозно ставитись до ролі мистецтва в житті людини і 
суспільства. Так само не може не зачіпати нас і питання про 
приІ?оду 1:'fОральни� норм: за їх .виконанням не .стежат� ніякі 
спещалью каралью чи примусов1 органи, проте людина школи 
ладна віддати життя, ніж зрадити своїм моральним принципам. 

' У духовному житті розрізняють також такі його рівні: 
рівень масової свідомості та рівень суспільної ідеології"; при 

• цьому перераховані раніше елементи суспільного духовного 
життя можуть функціонувати на обох цих рівнях. 
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• Рівень .масової" свідомості - це рівень переважно стихійного 
формування та функціонування у суспільстві певних поглядів ,  
уподобань, стереотипів поведінки, типових прийомів розуміння та 
осмислення. Інколи цей рівень називають суспільною психологією; 
він досліджується спеціально соціальною психологією. 1 1 • Доведено, наприклад, що психологічний стан людського натовпу 
не можна розкласти на суму психологічних станів людських одиниць, 
що включилися у цей натовп: тут діють стихійні сили та стимули. 

В елику роль у масов ій св ідомості  відіграють масов і  
уявлення про сощальний престиж, моду, життєвий успіх .  

Важливим регулятором процесів масової свідомості постає 
явище "соціальних ролей", яке передбачає існування сталих 
образів типового виконання людиною певних соціальних 
функцій; наприклад, "якщо я батько, то я повинен . . . " , і т. ін. 

• Суспільна ідеологія являє собою рівень продукування соціальних 
ідей, принципів, теорій та концепцій. Ясно, що цей рівень формується 
та функціонує із значно більшим, ніж суспільна психологія, елементом 
свідомих, цілеспрямованих дій. 

Суспільні ідеї, як звичайно, виробляються мислителями, 
інтелектуалами або ж спеціальними соціальними відомствами 
(наприклад, військовими) . Ясно, що суспільна ідеологія не 
може бути вільною від впливів суспільної психології, проте 
вона є більш чіткою, деталізованою, внутрішньо пов'язаною, 
аргументованою, а тому і більш дійовою. В історії суспільства 
спостерігається суперечливе  відношення до суспільної 
ідеології :  час  в ід часу з ' я вляються аргументи щодо . . . . . 
упередженосп, заангажованост1, а тому - нашть шюдливосп 
ідеології як для окремої людини, так і для суспільства в цілому, 
оскільки ,  як д о в одиться ,  ідеол о гія н ік оли не б уває  
об'єктивною; вона нав'язує людям якийсь частковий інтерес 
як загальний . Проте так само виникають і поширюються 
думки про к о рисність  і нео бх ідність ідеол о гії з адля 
злагодженості в суспільстві. Як звичайно, опозиційні владі 
люди чи соціальні сили виступають проти пропаганди якоїсь 
ідеології як загальної. Але коли вони самі приходять до 
влади , їх ставлення до  ідеол о гії зм інюється на прямо . . 
пр отилежне :  свою щеолопю в о н и  тепер намагаються 
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видавати за найкращу та найпотрібнішу всьому суспільству. 
• Звідси можна зробити висновок про те, що суспільна ідеологія постає 
засобом цілеспрямованих впливів певних соціальних сил на масову 
свідомість та стан суспільства в цілому; це є певна програма соціальної 
діяльтюсті. Тому ідеологія, як звичайно, подається у вигляді закликів, 
програм, гасел, стереотипів, соціальних догматів та ін .  У зв'язку із 
цим в суспільних науках інколи проводять розрізняння між соціальною 
ідеологією та теоретичним рівнем духовного життя суспільства: 
ідеологію розглядають як зацікавлену та цілеспрямовану суспільну 
думку, а теоретичну свідомість як таку, що прагне до зваженого, 
об'єктивного вивчення та осмислення дійсності. 

Звідси стає зрозумілою виправданість заклику звільнити гуманітарні та 
соціальні науки від ідеологічних акцентів, залишити ідеологію політичним 
діячам, партіям та соціальним силам, не плутаючи їх із наукою, в тому числі
- із науками суспільними та гуманітарними. Проте було би необачним 
зрозуміти це так, що суспільству потрібна або лише наука, або лише ідеологія; 
насправді реальні суперечності між наукою та ідеологією постають одним із . . стимушв розвитку духовного життя сусшльства. 

Окрім цього окремо виділяють та досліджують стани 
духовного життя суспільства, де можуть фігурувати: активний 
стан (зумовлений, наприклад, бажанням більшості суспільства 
включитися у виконання якихось соціальних програм) ,  
акцентований стан (наприклад, масового патріотизму або 
військової агресивності) , пасивний стан (суспільної апатії або 
скепсису) та збалансований стан (що передбачає наявність 
моментів усіх можливих станів без очевидного переважання 
якогось окремого) . Між всіма названими структурними . . 
одиницями духовного життя спостер1гаються взаємю впливи та 
взаємні кореляції: так, наприклад, успіхи науки або великі 
досягненн ,.. мистецтва можуть привести до ЗМІН у станах 
духовного життя, а останю, у свою чергу, можуть стимулювати . . . 
розвиток певних напрямш духовних процесш; ЗМІНИ , що 
в�буваються у га�:узі �успіл:ьної ідеології можуть певним

_ 
чином 

змшити масову свщом1сть та громадську думку, а останю також 
можуть суттєво вплинути на те, які саме ідеї пропагуються, 
висуваються на перший план у суспільних процесах. 

При розгляді процесів духовного життя в науці також фігурує 
поняття духовної (або інтелектуальної) атмосфери суспільства; 
як звичайно, при цьому йдеться про стан духовного життя та 
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можливі тенденції його зміни. Така атмосфера передбачає, що 
певні події, гасла, ідеї можуть мати цілком визначені результати.  
Аб о ж вона постає як така,  що сприяє в иникненню та 
поширенню цілком певних поглядів, настроїв та ідей. 

• Досвід суспільної історії на сьогоднішній день засвідчує: найбільш 
сприятливими для духовного життя постають демократичний лад 
суспільного життя та політика лібералізму (сприяння розвитку 
людської активності у різних сферах життя), поєднані із постійною 
увагою з боку управлінських суспільних інститутів до процесів 
духовного життя, експертних оцінок її станів та певних заходів 
стимулювання розвитку її окремих ділянок. Найважливішою умовою 
таких заходів постає визнання та дотримання свободи думки, слова 
та інформації; виконання такої умови дозволяє характеризувати певне 
суспільство як "відкрите" . 

18.4. Людина і суспільство: основні аспекти 
взаємозв'язку 

Як з'ясувалося, людина і суспільство пов'язані між собою 
глибинними зв'язками: і те, і інше набуває своїх власних якостей 
лише на основі соціальних процесів, тобто в процесі зміни 
природи - як тої, що оточує людину, так і тої, що діє в самій 
людиш 1 постає її природними потенціями та завдатками. 

З давніх часів люди сприймали та осмислювали себе як 
органічну частку людського загалу: чи-то роду, чи сім'ї, чи нації, 
етносу або народу. Архаїчна людина усвідомлювала себе як вияв 
загальної колективної сили; в Стародавній Греції (як і в деяких 
інших народів) найстрашнішим покаранням вважалося вигнання 
за межі проживання полісу (етносу або народу). Арістотель в 
своїх творах визначав людину як "істоту суспільну", а К. Маркс . . . 
визначав сутшсть людини як сукупшсть певних суспшьних 
відносин. Проте в людській свідомості фіксувались не лише 
моменти злиття людини із людською спільністю, а й моменти їх 
протистояння та наВlть - ворогування. 

464 

Ще в міфах звучав мотив про те, що окремий індивід може чимось 
відокремитись, відпасти від загалу (як, наприклад, Прометей із загалу 
олімпійських богів); в давньогрецьких трагедіях змальовувались 
ситуації, коли окрема людина протиставляла себе роду. 
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В усіх такого роду випадках, як правило, людина була 
прттречена на загибель ,  оскільки спроможність зберігати 
життя, продовжувати його та нарощувати засоби і умови його 
відтворення могло лише певне суспільство .  Окремий індивід 
починає поставати в якості самодіяльної одиниці здійснення 
своєї життєдіяльності лише в епоху Нового часу - в епоху 
формування так званого буржуазного індивідуалізму, хоча 
вже гуманісти Відроджеття високо підносили значущість та 
гідність окремої людини (показовими в цьому плані є драми 
В. Шекспіра) .  Прогресування цього явища врешті привело до 
того, що саме шдивщ почав розглядатися як єдина реальна . . . . 
та суверенна сощальна одиниця, а сусшльство,  сусшлью 
зв' язки та стосунки в кращому випадку повинні були би 
створювати умови для його самореалізації, а на худий кінець 
просто йому не перешкоджати . З гадаємо " надлюдину" 
Ф. Ніцше (до речі, фашисти прямо закликали своїх адептів 
виховувати себе з орієнтацією на надлюдину) , абсолютно 
вільну персону М. Бердяєва, звернемо,  нарешті, увагу й на те, . . . . . 
що в м1жнародному праш наших часш чи не провщне м1сце 
придшяють питанню про права людини. 

Деякі культурологи та соціологи в подібному різкому 
протиставленн і  і ндивіда людськ ій  спільності в бачають 
суттєву в ідмінність американського  (маються на уваз і  
Сполучені штати Америки) менталітету від європейського: в 
останньому шдивщ також постає суверенним, недоторканим,  
але  в той же ч ас висувається в и м ог а  дотримання та  
шанув ання їм і нтересі в ,  традиц ій , найпер ш их потреб  
суспшьства.  

Цікавий факт: фільм італійського режисера М.Антоніоні "Забриски
пойнт",  присвячений американському суспільству і фактично демонструючий 
деструктивний,  згубний характер американського індивідуалізму та 
своєрідного культу індивідуальної сваволі, був негативно оцінений в США 
і навіть не рекомендований для показів в деяких штатах. Але констатуємо 
факт : сучасне розвинене сусп ільств о  розглядає саме людську  
індивідуальність в якості свого основного джерела та резерву для змістовного 
оновлення,  прогресування,  активності . І це не є ні примхою, ні якимось 
збоченням, а велінням часу, оскільки ускладнення процесів життєдіяльності, 
�·х інтенсифікація ,  м ожли вість варіативно го використання засобів 
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соціального життя буквально вимагають підвищення ролі та соціального 
статусу окремої людини. 

• В загальному плані можна окреслити такі основні 
моменти співвідношення людини і суспільства: а) людина 
перебуває на першому плані, а суспільство розглядається 
в якості другорядного; б) людина і суспільство оцінюються 

. . . . . . .  . 
як сутност1 одює1 якост1, дано� лише в р1зних виявленнях; 
в) суспільство постає найпершою силою та цінністю, а 
людина постає як його агент чи одиниця. 

людин а  - основне, 
суспільство - похідне, другорядне 

л юдин а  і суспіл ьство - рі з ні 
виявлення єдиної сутності . 

основне - суспіл ьство,  
а людина є його одиницею 

Розглянемо ці можливі співвідношення більш докладно. Як вже було 
сказано,  надмірне піднесення окремої людини над суспільством може 
приводити до культивування індивідуалізму, егоіЗму; коли ж ця окрема 
людина займає особливе становище в суспільстві , то подібна ситуація 
загрожує вилитися у вождизм або культ особи. І хоча Г. Гегель колись писав 
про те, що монархія засвідчує нам, що в суспільстві поважають хоча би одну 
особу ,  явище вождизму з усіх форм н айпершого та переважн ого 
культивування окремої людини постає найбільш нестерпним та принизливим 
для людини. З одного боку, воно веде до розбещення тих, хто керує 
суспільством, бо вони звикають до безконтрольних дій, невиправданого 
поклоніння, плазування перед першою особою, яка, в свою чергу, втрачає 
почуття міри і дає волю проявитися відвертим вадам своєї натури. Все це 
призводить до поступової деградації верхівки суспільства. Але така ситуація 
пригнічує гідність і членів суспільства, оскільки ставить їх в залежність від 
примх та сваволі можновладців, привчає в життєдіяльності покладатися не 
на тверезий розум та нормальне людське почуття, а на хитрування,  
приховування справжніх мотивів своїх дій.  Коли намагаються повністю 
підпорядкувати людину суспільству та соціальній організаціі" життя, 
виникають різні форми тоталітарного суспільства (від лат. "тоталіс" -
повнота, цілісність) ,  тобто суспільства, в якому діють єдині для всіх членів 
суспільства стандарти життя та поведінки, що не рахуються із людиною, а 
намагаються зробити її лише деталлю соціального організму . 
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Тоталітаризм може бути більше а бо менше регламентованим і 

11абувати вигляду репресивних політичних режимів, де практикується 

соціальний терор (на зразок фашизму або так званого казармового 

комунізму) , або ж різних варіантів бюрократичних соціальних систем, де 

владні структури фактично узурпують владу, привласнюючи певні суспільні 

функцП (деякі держави А фрики, Півдеттої Америки, А зй) . 

Досить цікавими постають погляди на суспільство та 
людину, як за суттю тотожні, проте в ідмінні у своїх проявах. 
Такий погляд на людину і суспільство культивувався в 
ранньому християнств�, коли вважалося, що людство являє 
собою тільки тимчасовий розпад початково єдиної людини -
А дама .  Тому люди в суспільстві , по-перше , • постають . . 
ОДИНИЦЯМИ ЄДИНОГО тша, а, по-друге, • рано чи ПІЗНО вони 
повинні знову досягнути стану людської всеєдності . З іншого 
боку, існують погляди, згідно яким окремі люди є не більше, 
ніж діючі одиниці єдиного суспільного організму, бо поза 
суспільством людини немає і не може бути. 

Яку із роз глянутих ситуацій с п і в в іднош ення людини та 
сусп ільства можна в важати най б ільш виправданою? Слід 
зауважити, що в ситуаціях,  коли з п риводу єдиної проблеми . . . 
виникають альтернативю шдходи, вир1шення полягає у тому, 
щоби з'ясувати, де і як діє кожна із альтернативних сторін, адже 
вони том у  і приходять у зіткнення , що сходяться на єдиній 
території, проте кожна займає тут власний простір. 

Людина дійсно не може бутиmодиною поза суспільством, оскільки: 
� лише суспільство здатне накопичувати, зберігати та 

передавати від покоління до покоління, від людини до 
людини те, що здобуте як спільним, так і індивідуальним . . . 
ДОСВІДОМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ; 

� лише в суспільстві можуть виявитися і набути загальної 
значущості індивідуальні особливості та здібності людини; 

� лише суспільство здатне розвивати різноманітну людську 
діяльність одночасно в різних напрямах; 

ТЕМА 1 8. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 467 



� лише суспільство здатне ставити перед людиною цілі, 
завдання, сенси, що перевершують її індивідуальні 
потреби та бажання; 

� · лише суспільство може культивувати деякі надскладні 
види діяльності, такі, наприклад, як наука, промисловість, 
містобудівництво, військова справа, іригація, здійснення 
еколопчних програм, тощо; 
нарешті , лише в суспільстві виро бляються засоби 
людської комунікаціі, знакові та символічні форми для 
передавання інтелектуального змісту, норм та стандартів 
людської поведІНки. 

З іншого боку, не варто забувати, що пізнає, страждає, 
відчуває, діє не якесь примарне та знеособлене суспільство, 
а жива людина, а тому все перераховане вище має свій сенс 
лише у відношенні до людини та тоді, коли є людина.  Значить, 
реальним носієм суспільних процесів та здобутків постає 
людина, а суспільство виконує функцію людського середовища; 
ясно, що їх не можна відірвати одне від одного так само, як 
не можна відірвати рибу від водної стихії. 

На перший погляд може видаватися, що саме суспільство 
у відношенні до людини є ведучою стороною, проте добре 
в ідомо,  що коли. конкр�тні лю�и не сr:rрийма.ють та не 
культивують певНІ види дІяльностІ, останНІ врешп вмирають 
або .стають музейн�ми релік�ія.ми: �кщ.о лю�!:І певного 
сусшльства раптом МІН5,ІЮ�ь своІ ЦІННІСНІ орІ�нтацн, у�вле:rн� 
про

_ 
пре�тиж та провщю мотиви житт

_�
дн�льнос�.І ,  н!яю 

сощалью органи не зможуть утримати ІХ вщ такоІ ЗМІНИ. 
Проте в цьому питанні слід враховувати історичні зрушення, 
що відбувались у суспільстві і зачіпали співвідношення 
людини і суспільства. Історично склалось так, що на ранніх 
стадіях р о зв итку сусп ільства  нав іть при б езумо в ній  
значущості окремих осіб, вирішальна роль у розвитку історії 
належала суспільству, проте в розвиненому, стабілізованому 
суспільстві все починає замикатися на людині та залежати 
від неї. Частково це пояснюється тим,  що реальні можливості 
окремої людини зростають колосальним чином: потенційно 
сьогодні одна людина здатна знищити або ж врятувати все 
людство .  З іншого боку, ускладнення суспільних процесів 
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робить людину достатньо вільною у своїх діях та виборі, а, 
значить, від окремої людини залежить дуже багато . 

• Кожна людина перш за все створює своє оточення і 
впливає на того,· крім того, ії впливи так чи інакше 
поширюються майже на всіх, з ким вона контактує з 
необхідністю або випадково. В сьогоднішmому суспільстві 
людина не лише сприймає, а й (до певної міри) створює 
суспільне середовище. Тому не варто ні перебільшувати, ні 
зменшувати роль людини в сучасному суспільстві; до 
п ит ання пр о співв ідношення людини і сусп іл ь ст ва 
належить підходити методологічно виправдано та 
конкретно-історично. 

Висновки 

Jt:JJ Вступаючи у життя, кожна людина включається у 
складну систему зв 'язків із іншими людьми та процесами 
дійсності; найпершою особливістю такої системи зв 'язків 
постає іх соціальний характер. А це значить, що людина 
вступає у певний тип здійснення своіх дій та вчинків, тип, 
суттєво здетермінований виявленими в процесі людської 
перетворюючої діЯJZьності предметними характеристиками 
дійсності. Останні виявляються не лише в світі природних, 
зовнішніх для людини процесів, а й в самій людині. Тому 
соціальні процеси передбачають певні унормовування, 
обмеження та впорядкування дій людини. Внаслідок цього в 
суспільстві виникає ціла низка елементів, структур та 
інституцій, які покликані забезпечити нормальне 
функціонування соціальних процесів. 

Резюме 

Ф Соціальні якості, поза якими неможливе буття людини та суспільства, 

це: а) перетворені людською діяльністю природн.і якості; б) в результаті 

яких останн.і набувають н.ових форм, нового типу впорядкуван.н.я та 

фун.кціон.уван.ня, і в цілому - цільового призначення; в) соціальні якості є 
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лиш.е там, де природні процеси постають через виявлення своіх 

предметних характеристик, а тому - г) соціальні якості передбачають 

існування певних норм, стандартів та обмежень, що накладаються на 

реальне буття тих явищ та предметів дійсності, які функціонують в 

суспільстві; д) соціальні якості люжуть сприйматись та оцінюватись 

лише свідомістю. 

® Суспільство як форма спільного здійснення людьми своєї життєдіяльності 

може існувати лише на основі продукування соціальних якостей. Суспільство 

повинно задовольняти три провідні потреби: а) забезпечувати збереження 

життя членів суспільства; б) підтримувати стабільне функціонування 

соціальної організаціі· життя; в) культивувати вищі духовні потреби та 

інтереси у членів суспільства. Оскільки першою умовою існування суспільства 

є його взаємини із природою, то питання про аспекти цих взаємин було і буде 

для суспільства завжди важливим і актуальним. 

® Суспільна організація життя являє собою системну єдність елементів, 

що в ц ілому покликані забезпечувати задоволею-tя усіх основних 

життєвих потреб людини (матеріальних, вітальних, соціальних, 
духовних, творчих та ін. ) .  Саме тому, що основllі елементи суспільної· 

системи утворюють внутр ішню єдн ість,  не  м ожна вважати 

виправданим виділення якихось із них як вирішальних або базових: 

кожний елемент в системі суспільного життя виконує свої· особливі 

функцй: які не можуть бути здійснені іншими. 

® Досить важливими та складними для нормального життя суспільства 

постають його взаємини із окремою людиною; тут невиправдані 

однобічні підходи та вирішення, проте слід враховувати: 1) що взаємини 

людини і суспільства історичтю змінювались ; 2) що в сучасному 

суспільстві, внаслідок суттєвого ускладнення соціальних процесів, сшие 

окрема людина постає як носієм соціальних якостей, так і джерелом 

соціально і· творчості, а тому питома вага окремої· людини в сучасному 

суспільстві зростає. 

Питання для обговорення на семінарському занятті 

1 .  Основні завдання соціальної філософії: Соціальна філософія про природу 

соціальних якостей та і:Х онтологічний статус. 

2 Особливості взаємозв 'язків суспільства та природи. 

З. Основні сфери суспільного життя. Характеристика основних елементів 
духовного життя суспільства. 
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4. Проблеми співвідношення людини і суспільства. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 

1. Со ціальна філософія про актуальні проблеми сучасного вивчення 

суспільства. 

2. Поняття соціальних якостей, умови та причини і:Х виникнення. 

З. Співвідношення понять суспільство, соціальність, соціум; і:Х пізнавальне 

значення. 

4. Суспільство та природа: спільне, відмінне та проблеми взаємодії: 

5. Системний характер функціонування суспільної· організаціі" життя. 

6. Роль духовних чинників в життєдіяльності суспільства. 

7. Роль ідеологй" в суспільному житті. 

8. Рівні та стани духовного життя суспільства. 

9. Місце та роль традицій в духовному житті суспільства. 

10. Людина і суспільство: актуальні проблеми взаємозв "язку. 

1 1. Місце і роль людини в сучасному суспільстві. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Поясніть, чому соціальні якості неможливі без природних, проте 
чому їх так само не можна звести до природних. 

Завдання 2. Окресліть найперші функції суспільства. 
Завдання З. Поясніть зміст понять "соціальне", "соціум", "суспільство". 
Завдання 4. Охарактеризуйте провідні особливості системних утворень; як 

розуміти поняття "суспільство як система"? 
Завдання 5.  Окресліть основні складові духовного життя суспільства; . . наведпь конкретю приклади. 
Завдання 6. На прикладах творів мистецтва або реальних подій життя 

охарактеризуйте основні моменти співвідношення людини і 
суспільства. 

W Додаткова література з теми 
І . А ндрущенко В. П. ,  Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія .  - К., 1 996.  

2.Захарченко М. В. , Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку 

ХХ ст.) .  - К., 1 993. 

З .  Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: Онтологія людини. - К., 1 995. 
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4.  Ручка А . А . , Танчер В. В. Очерки истории социологической мьrсли . - К., 1 992. 

5 .  Рюс Ж. Поступ сучасних ідей .  Панорама новітньої науки. - К. ,  1 998. 

6.  Сорокин П. Человек . Цивилизация . Общество. - М., 1 992. 

7 .  Соціологія: короткий енциклопедичний словник. - К., 1998.  

8 .  Соціологія : терміни ,  поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник 

/За заг.ред. В.М.Пічі. - К.,Львів, 2002 р. 

9. Знциклопедическ ий социологическ ий словарь - М . ,  1 995 .  
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ТЕМА 19 

КУ ЛЬ ТУР А ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ 

Культура - це набуття розумною істотою 
здатності ставити будь-які цілі взагалі. 

Іммануїл Кант 

Найважливішим успіхом сучасної цивілі
зацй; який визначив усі останні ії досягнення, є 
те, що вона дала могутній імпульс до розгор
тання промислово і; наукової і технічної· рево

люцій. 

Ауреліо Печчеі 
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Вивчення матеріалу попередніх розділів засвідчило, що людина може 
набути власне людських якостей лише шляхом включення в соціально
культурні процеси. Проте в ХХ ст. явище культури несподівано опини
лося в центрі гострих культурологічних, соціологічних та філософсь
ких дискусій. Врешті з 'ясувалося, що це явище є надзвичайно складним, 
а по відношенню до людини та суспільства - майже всеохоплюючим. 
Але саме в культурі концентруються найперші прояви та найважливіші 
досягнення людини. При цьому розвиток культури приводить до появи 
цивілізаційного процесу. Але цивілізація і культура вступають між со
бою у складні відношення, елементом яких постає і проблема зв 'язків 
національних культур та світової· культури. Філософське осмислення 
всього цього кола питань є необхідним для розуміння того, що відбу
вається у сучасному суспільстві. 

[4"ііЩ�ІеJ& Після вивчення матеріалу теми Ви повинні 
� чому явище культури в ХХ ст . опинилося в центрі 

філософських та культурологічних дискусій; 
� суттєві ознаки культури та основні ознаки цивілізації; 
� причини протистояння культури та цивілізації в історії 

людства; 
� основні аспекти взаємовідношення між національними 

культурами та св�товою культурою; 
� які саме проблеми сучасної цивілізації та чому назива

ються глобальними. 

си= бачити та поясню ва ти основні аспекти складності явищ 
культури та цивілізації; 

си= використовувати поняття куль тури та цивілізації для по
яснень певних подій сучасного життя; 

си= викори�овув�ти особливості з�' язків національн?Х куль
тур та с_впово1 �ультури для оµшки �учасних сощальних 
процесш в украшському суспшьстш; 

си= оцінювати прояви глобальних проблем сучасної цивілі
зації в сучасному українському суспільстві .  

+ зв'язок проблем КУ:льтури із особливостями сучасного 
людськ<?го сам�усв_що�ення; ... 

+ тотожюсть та вщмшюсть явищ культури та цишшзацн; 
+ складнощі виріш�нь проблем взаємозв'язку національ

них культур та свпово1 культури; 
+ важливість проблем сучасного розвитку культури для су

спільства та розвитку людської особистості 
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О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

1 9  . 1 .  Особливості сучасних проявів культури. Суттєві озна
ки культури. 

1 9 . 2 .  Поняття цивілізації. Взаємозв'язок культури та цивіл
ізації. 

1 9 . 3 .  Національні культури та культура загальнолюдська. 
19 .4 .  Глобальні проблеми сучасної цивілізації. 

• КУЛЬ ТУР А - сфера найпершого та найяскравішого виявлення людини, її суттєвих характе
ристик і можливостей - та частина дійсності, яка перетворена людиною, але в якій людські 
творчі можливості проявились із найбільшим ступенем повноти, досконалості та виразності, 
внаслідок чого культура постає носіоt виявлень людш1и як людини, тобто сферою найперших 
та найвищих цінностей, ідеалів, сенсів. 
• "МОРФОЛОГІЯ КУЛЬ ТУРИ" - поняття, що виражає серцевину культурологічної концепції 
О. Шпенглера: культура - це явище принципово єдине, тому вся культура певного народу про
низана єдиним початком або єдиною вихідною формою; дослідити та зрозуміти культуру 
.можна лише шляхом виділення цієї форми та відслідковування ії видозмін. 
• ЦИВІЛІЗА ЦІЯ - стан функціонування суспільства, що виникає на основі певних досягнень в 
розвитку культури: цивілізація пов 'язана із будуванням міст, із виникненням письма та дер
жави, із виготовленням та використаннш.1 металів, тому вона суттєво стабілізує суспільну 
історію; але внаслідок неспівпадіння вихідних спрямувань цивілізаційних та культурних про
цесів, між культурою та цивілізацією можливі не лише взаємні впливи та стимулювання, а й 
конфлікти 
• ГЛ О БАЛЬНІ П РО ЕЛЕМ И - такі проблеми, що виникли внаслідок суттєвого зростання мож
ливостей людського впливу на природу: у ХХ ст. масштаби людських дій стали дорівнювати 
Аtасштабам планетних природних процесів, але ці дії досить часто руйнують природу, став
лячи під загрозу саме людське існування на планеті. 

19. 1 .  Особливості сучасних проявів культури. 
Суттєві ознаки культури 

Попередній розгляд, присвячений проблемам філософії 
історії, логічно підвів  нас до усвідомлення того , що існує 
відмінність між природними, стихійними, довільними проява
ми людини та нормативно врегульованими 1 регламентовани
ми соц�альними структурами. 

' Людина, вступаючи у соціальне життя, повинна навчитися приводити 
• перше та друге у певну злагодженість або, хоча б, узгодженість. 
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Фактично все те, що ми називаємо людським початком 
буття, постає перед нами як збалансування та певне протис
тояння стихійно-природного та нормативно-соціального в 
людині. Ясно, що цей момент постає принципово важливим 
для філософського осмислення людини, і він набув свого до
сить виразного виявлення у проблемі культури. 

Сталося так, що у ХХ ст. ця проблема раптом постала як одна 
з найбільш гострих у цілій низці соціально-гуманітарних наук: у 
філософй: соціології: психології: культурології: З чим це пов'язано, 
чому це так? Перш за все, це зумовлено значним ускладненням 
соціальних та історичних процесів у ХХ ст. , коли, за словами 
М. Шелера, людина остаточно втратила себе, тобто втратила 
надійні підстави для самопізнання та самовизначення. За цих об
ставин і відбулося звернення до явища культури, яке почало роз
глядатися в якості основи людського способу буття та провідного 
людиноутворюючого чинника. Звідси випливало, що людина 
стає людиною лише за умов прилучення до культури, включен
ня в процес творення та використання культури. 

Загострений інтерес до культури почав виявлятися ще на початку ХХ ст" і вже у ше
стидесяті роки спеціальні дослідження нараховували та аналізували біля трьохсот визна
чень культури, що свідчило про надзвичайну складність явища культури та про його ба
гатоаспектність, численні зв'язки із різними сторонами та сферами суспільного життя . 
Наприкінці ХХ ст. гострі сперечання навколо поняття культури поступово вщухли, проте 
це не значить, що воно перестало цікавити науку; скоріше, навп аки, наука вже не ставить 
під сумнів значущість культури для людини та суспільної історії, а тому її інтерес посту
п ово пересунувся в бік деталізацій та поглиблень окремих напрямів її дослідження.  Сьо
годні , як правило, вже не ведуться сперечання щодо визначення культури:  залежно від 
ракурсу дослідження та площини розгляду в культурі на перший план можуть виходити її 
різні сторони та характеристики, а тому вважається за важливе не стільки намагатися її 
остаточно визначити, скільки окреслити її суттєві (в певному плані )  ознаки . Філософсь
кий аналіз культури також іде зазначеним шляхом. Отже, розглянемо суттєві ознаки куль
тури, що їх сучасна філософія виводить на перший план . 

• 

• 

• 

• 

• 
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те, що пройшло через людську перетворюючу діяльність ("друга 
природа ", створена людиною) 
способи, технології; методи творення культурних явищ (культу
ротворча людська діяльність) ,  які вводять людину у так званий 
технологічний аспект культури 

· 

сукупність найперших та найвищих духовних і матеріальних цінно
стей 
те із створеного людьми, в чому глибинні якості та можливості 
людини проявились максимально повно, досконало та виразно 
способи збереження, розподілу та використання культурних цінно
стей 
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Перш за все культура постає як те, що пройшло через людсь
ку перетворюючу діяльність, або, як це інколи визначають, - як 
"друга природа '', створена людиною. За цією ознакою культура ок
реслюється як світ артефактів - штучних речей та явищ, що про
тистоять недоторк;аній природі. Відповідно, за межами людсь
кої діяльності ми вже не стикаємося із культурою. Слід сказати, 
що саме слово "культура" в своєму початковому значенні фіксує 
цей момент, бо воно позначало оброблення землі ; по сьо
годнішній день це значення збереглось. Наприклад, в сільсько
му господарстві існує інструмент під назвою "культиватор"; відо
мий також термін "сільськогосподарські культури". 

• Отже, якщо ми цікавимося культурою, наша увага повинна бути 

спрямованою на те, до чого доторкнулася рука людини, а там, де ми 

знайдемо щось штучне, ми повинl-lі припускати людську діяльність (або 
діяльl-lість якихось інших істот, споріднених нам за способом буття) . 

В одному із фантастичних оповідань Ст.Лема змальований випадок , коли на якійсь 
віддаленій планеті астронавти знайшли виготовлений і з  каменю профіль  обличчя, схо
жого на л юдське. Ця маленька сенсація перестала турбув ати досл ідни ків тоді , коли 
експериментам и  було доведено ,  що це є результат дії п риродної ерозії на планетний 
rрунт. Виділяючи цю першу ознаку, ми потрапляємо у складну діалектику відношень 
між природним та свідомо зміненим, природним та соціальним; ці відношення, як відо.
мо, можуть бути злагодженими, а можуть бути і досить конфліктними (останній момент 
буде спеціально розглянутий у останньому п ідрозділі даного розділ у  та в н аступному 
розділі) .  В найкращому варіанті культуротворча діяльність пов инна виявляти, викори
стовувати та яскраво демонструвати глибинні потенції природного, хоча, напевне, ця 
проблема н іколи не буде вирішена остаточно доти, док и  людина буде перебувати в її 
сучасному способі  буття, тобто у такому способі , коли вона може забезпечувати свої 
пізнання та життєдіяльність шляхом втручання у довільну течію п риродних процесів . 

Названа перша ознака культури є важливою, п роте не дуже функціональною, ос
к ільки в она орієнтує нас при ви вченні культури звертатися до такого обсягу явищ та 
процесів , які ми ніколи не зможемо не те, щоби вивчити, а й зафіксувати. Отже, перша 
ознака культури є необхідною, проте занадто широкою. Дослідники  культури давнсr 
ді йшли висновку ,  що зовсім не об ов 'язково фіксув ати всі п редмети людськ ої діяль
ності ; важливіше в иявити та дослідити способи і'х створення, оскільки технологія ,  ме
тоди творення культурних явищ постають відмичкою до їх кращого і не зовнішнього 
осмислення. До того ж, коли ми звертаємося саме до способів культурної діяльності , 
ми отримуємо можли вість оцінювати явища культури більш виправдано :  так, н априк
лад, при наяв ності сучасних технологій лиття сталі запровадження в сімдесятих роках 
ХХ ст. у Китаї її в иготовлення за допомогою примітивних домашніх плавильних пічей 
було, безумов но, яв ищем некультурни м. 

Друга ознака культури - способи культуротворчоїлюдської 
діяльності - вводить нас у так званий технологічний аспект 
культури; при цьому технологія розуміється в найширшому плані -
як всі основні та необхідні моменти продукування предметів 
культури. За цією ознакою ми можемо вести розмову � про 
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розвиток культури, => про культури передові та відсталі,  => 
ефективні та неефективні, => індустріальні та доіндустріальні, 
=> розвинені та примітивні. 

• Ця ознака дозволяє враховувати також і те, яким саме чином вклю
чаються люди у культуротворчий процес, чи постають вони при цьо
му як активні діячі, чи як прості виконавці, чи, навіть, як агенти (або 

жертви) даного процесу. Ясно, що при цьому виявляються не лише ха
рактеристики технолог й; а й характеристики соціальної· системи в 
аспекті ії культурності. Коли в сучасному суспільстві намагаються, 

наприклад, оперти культуру на окремих ентузіастів своєї· справи, то 
при цьому не варто очікувати іїрозквіту. 

Але і друга ознака культури не може завершити розгляд її сут
тєвих характеристик; справа у тому, що й найкращі технології 
можуть використовуватись не лише для виявлення внутр1шюх 
можливостей людини, не лише для її збагачення та позитивного 
утвердження людини у людському способі буття, а й проти всього 
цього, - для руйнування як людини, так і культури. Тому варто 
з'єднати попередні ознаки культури із наступною: культура, як 
сфера, де виявляються особливості та потенції людини як люди
ни, постає сукупністю людських соціально-історичних та куль
турних цінностей. Тобто вона постає в окресленнях того, що для 
людини набуває буттєвої значущості, поза чим людина не може 
розглядати себе і свою життєдіяльність сповненими сенсів та 
змісту. Саме на основі даної ознаки в суспільстві розгортається 
боротьба •між старим та новим, • між консервативними та інно
ваційними тенденціями, • між справжньою культурою та псевдо
культурою (зараз для позначення останньої використовується 
термін "попса"), • між культурою та антикультурою, гуманістич
ною культурою та культурою людиноненависницькою 1 т. ш. 

• В загальному плані ясно, що справжні культурні цінності орієнту
ють розвиток культури в бік збагачення людини та ії проявів, але за 
конкретних умов суспільного життя інколи буває надзвичайно склад

но виявити, що саме реально відповідає таким, цінностям. 

Досить часто в історії трапляється так,  що культурні новації сприймаються з обу
ренням, з гнівом, оцінюються як руйнівні та негативні у відношенні до людського жит
тєвого самоствердження, але минає час, і такі о цінки міняються на прямо протилежні .  
Так само складно оцінювати ті культурні явища, які супроводжувались певним п рини
женням людини або й людськими жертвами; наприклад, велика кількість архітектур
них пам'яток ім ператорського Риму зводилась рабами, яким участь у такого роду діян
нях ч асто вартувала життя; як ми повинні їх о цінювати? 
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Певною мірою прояснити означені проблеми оцінки куль
турних явищ допомагає наступна ознака культури - до куль
тури у власному смислі слова або до справжніх здобутків куль
тури відносять лише те із створеного людьми, в чому глибинні 
якості та можливості людини проявились із максимальним сту
пенем повноти, досконалості та виразності. Тут вже йдеться не 
просто про цінності та способи діяльності, а про виведення і 
людської діяльності, і самої людини на певну, за даних обста
вин для неї - граничну межу своїх можливостей як інтелекту-. . . . 
ального, так 1 матер�ально-д1яльного плаюв. 

За цією ознакою культура в ж е  не підлягає ніяк им порівнян ням та о цінкам у плані 
п рогресу чи регресу : тут досягається ма ксимальн о можливе на дани й  момент, за да
них обставин, і тому всі такого роду досягнення стають вічними та незрівнянними. Тому 
цю ознаку культури врешті можна вважати вирішальною, оскільки в усьому створено
му людьми ми, коли підходимо до нього з позиції культурного творення, шукаємо саме 
цього - неперевершеного , виразного, незамінного.  В ракурсі цієї ознаки м и  можемо 
зрозуміти , чому н іяк і в ідновленн я ч и  в ідбудови н іколи не з можуть компенсувати 
справжніх культурних втрат; в к ращому ви падку вон и  можуть сприяти а ктуалізації 
культурно-історичної пам'яті, бути повчальними, проте - лише макетами чи муляжами 
дій сних культурних творів . 

При цьому ми також повинні проникнутись усвідомленням і того, чому творців куль
тури треба шанувати і берегти тоді , коли вони ще живуть, а не тоді, коли померли. На 
основі даної ознаки вже чіткіше в имальовується сфера культурологічних досліджень :  
це є дослідження справжніх досягнень людини в галузі культурного творення, а також 
- а ктуальних процесі в культурної діяльності і , нарешті , сукупності умов , що супро
воджують реальне нарощування культурного потенціалу людства. Ця ознака дає нам 
можли вість також зрозуміти,  якою міро ю може бути виправдане існування такої соц
іальн ої інституції, як мін істерства культури ; оскільки сфера культури все ж не є не
скінченно безмежною, то процеси культури потребують спеціальних регулюючих дій .  

В цьому пункті нашого розгляду відкривається доречність 
долучення до філософського аналізу культури ще однієї її сут
тєвої ознаки: в культуру включаються також способи збере
ження, розподілу та використання культурних цінностей. Ясно, 
що поза цим не може бути і мови про нормальний культурно
історичний процес; використання культури також повинно 
бути культурним. Але в цій галузі в сучасному суспільстві існує 
безліч проблем: з одного боку, все це - зберігання, викорис
тання, розподіл культурних цінностей - постає економічно 
досить обтяжливим, а, з іншого боку, не завжди можна над
ійно визначити, що саме із сучасного суспільного процесу 
варто виділяти в якості культурних досягнень, зберігати та 
належним чином використовувати. 

Безумовно виправданими постають зусилля цілої низки країн, 
спрямовані на те, щоби зробити культурні явища максимально 
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доступними для всіх бажаючих; прот� при цьому майже автома
тично загострюється проблема збереження культури. 

Врешті-решт, проблема збереження культурних цінностей 
була виділена ЮНЕСКО (гуманітарним відділом ООН) в 
якості однієї із глобальних проблем сучасної цивілізації. І • Отже, як бачимо, явище культури справді постає з одного боку склад

ним, а, з іншого боку, важливим для суспільства і людини; в ньому кон
центруються своєрідні кристалізації" людськості, через що культура 
справді виявляється як одна із важливіших сфер людського буття. 

Розгляд суттєвих ознак культури доречно завершити ок
ресленням ще деяких особливостей сучасних проявів культу
ри, пов'язаних із даними ознаками. Не можна не враховува
ти того, що наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. європейська 
культура все більше і більше виявляє себе як некласична за 
провідними тенденціями. Некласична культура має риси, спо
ріднені із рисами некласичної філософії. 

' 
• 

не претендує на сягання абсолютів, сповідуючи 
позицію мінімалізму 

всіляко акцентує несвідомі та позасвідомі чинни
ки людської" життєдіяльності 

розглядає дійсність як відносну та скоріше 
розпорошену, подрібиену, ніж цілісну і завершену 

Яскравим проявом некласичної культури у ХХ ст. постає так зва
на "масова культура", яка бачить свою місію не в тому, щоб лю
дину підносити до якихось вищих рівнів діяльності та світосприй
няття, а в максимально вільних виявленнях людських стихійних та 
спонтанних бажань, уподобань та імпульсів. 

Всі ці тенденції в кінці ХХ ст. знайшл и  своє концентроване відображен ня у 
явищі мистецького постмодерну, який: а) порушуючи класичні норми художньої· 

творчості, змішує всі :жанри і форми мистецтва; б) експериментує із шедеврами 

світового мистецтва; в) інколи більше цінує самий "акт у мистецтві ", ніж його 
результати. Досить велика кількість діячів м истецтва та культури не прий має ні 
масової культури, ні постмодерну в мистецтві ,  вважаючи їх виявленням тенденцій 
до деградації як людини,  так і культури. Проте дослідження цих явищ засвідчує, 
що авангардове (передове) мистецтво та некласична культура перебувають в 
органічних зв'язках із класикою, інколи досить вдало використовуючи їх досяг
нення і справді розкриваючи нові обрії людських самовиявлень. Проте, справді, 
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некласичну культуру важко назвати життєствердною; скоріше за все ми маємо тут 
справу із певним періодом переоцінки цінностей, внаслідок якої культура повинна 
знову повернутись до потреб людського позитивного життєвого утвердження. І • Сучасні дослідження культури надають великого значення прин

циповому діалогізму культури; це шачить, що культура для свого 
розвитку та нормального функціонуваю-tя повинна весь час перебувати 
=> як у внутрішmому, => так і в зовнішньому діалозі. 

Внутрішній діалог значить, що культура повинна весь час 
оцінювати саму себе ,  свої попередні досягнення та шукати 
шляхів у майбутнє, будучи чутливою до настроїв людини . 
Зовнішній діалог передбачає визнання факту відкритості, пев
ної незавершеності окремої культури, необхідності її інтенсив
них контактів із інши-ми культурами. Адже зрозуміло, що, 
якщо культура - це виявлення глибин людини, то бажання 
обмежитися якоюсь однією культурою або культурою в яко
мусь її певному історичному стані дорівнює бажанню обмежи
т� люди�у як�:�мсь її проявом або ст�ном. Т?МУ культурн�й 
д�алог є НІЧИМ шшим, як розкриттям р1зноманпних горизонтш 
та перспектив людського початку буття. Через це деякі філо
софи вважають, що діалогічний характер культури варто виз
н�ти ще одНІєю 11  суттєвою ознакою. 

19.2. Поняття цивілізації. 
Взаємозв'язок культури і цивілізації 

У повсякденному житті поняття культури досить часто ото
тожнюється із поняттям цивілізації: ми кажемо "культурне 
жиmтя",  а також "цивілізоване життя", "культурне суспіль
ство" та "цивілізоване суспільство" і т. ін. Те саме простежуєть
ся і в історії людської думки: терміни "культура" та "цивіліза
ція" увійшли в науковийобіг у XVIII ст. ,  в епоху Просвітництва, 
де вони часто фігурували як синоніми. І пізніше (наприклад, в 
концепції російського соціолога М.Данилевського) вони досить . . 
часто позначали те саме, хоча у вихщному значеню латинсь-
кий термін "civilis" перекладається як "громадський" та "міський". 

Проте, вже у першій третині ХІХ ст. американський соціо
лог Л. Морган позначив терміном "цивілізація" певну велику 
епоху історичного розвитку людства, яка йшла за епохами 
дикунства та варварства. За М0рганом, для дикунства були 
характерні стадне життя, збиральництво, використання для 
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житла природних схованок (печер, гротів та ін .) , оперування 
примітивними кам'яними знаряддями праці . Варварство вже ха
рактеризувалося ::::::} родовою організацією життя, ::::::} викорис
танням вогню, ::::::} прирученням тварин, ::::::} елементарним зеl\1Ле
робством, ::::::} побудовою житла та ::::::} виготовленням глиняного 
посуду. За цією епохою розпочалася епоха цивілізації - епоха 
міст, виникнення сім'ї, виготовлення та використання металів, по-. . 
ява держави та вщкриття 1 використання письма. 

• виникнення та розвиток міст 
• оброблення та використання 

металів 
• виникнення письма 
• поява держави та публічних 

органів влади. 

• виникнення сім 'У 

Наведені характеристики цивілізації свідчать, що поява 
цивілізації суттєво стабілізувала суспільне життя та хід історії, ,,,-- . . . 
створила умови для нагромадження �сторичного досвщу І , 
звичайно, сприяла продуктивнішому розвитку культури.  Те
пер певний народ або спільність людей могли захищати свої 
культурні здобутки, зберігати відомості про своє минуле у 
записах, не покладаючись на нестійку людську пам' ять та 
крихюсть окремих людських житпв .  

Проте, стає також ясним, що поняття цивілізації не співпадає із 
поняттям культури: цивілізація ніби концентрує переважно ті сто
рони суспільного життя, які забезпечують функціонування техно
логічної складової культури, а не її смислових засад. 

Першими гаслами цивілізації стають "зручність, ефектив
ність, комфорт". Через це вже у ХІХ ст. виникають ідеї протис
тавлення культури та цивілізації одне одному, але виразно це про
тиставлення було подано у концепції "морфології культури" 
О. Шпенглера, у деяких міркуваннях М . О. Бердяєва. 

О.Шпенглер, як вже окреслювалось, розглядав цивілізацію як стадію занепаду пев
н ої культури, оскільки для цивілізації гонитв а  за нескінченним нарощуванням м атер
іальних ресурсів суспільного життя стає провідним чинником її дії. П ісля книги О. Ш
пенглера "Занепад Європи" проблем а  взаємоз в ' язку культури та цивіл ізації стає 
визнаною і н адзвичайно актуальною . Коментуюч и  цей твір німецького культуролога, 
російський філософ М. Бердяєв зазначав,  що культурою рухає безкорисне прагнен ня 
самореалізації, а цивілізацією - саме користь, матеріаль ні зацікавлення.  Тому цивілі-
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високий рівень розвитку техніки і науки 

скупчення людей у гігантських містах 

деградація мистецтва і культури 

перетворення народів із виразно окреслених 
етнічних спільнот у безлику "сіру " масу людей 

падіння зацікавленості духовними цінностями 

моральний занепад суспільства 

поширення ерзац-культури 

нівеляція індивідуальних людських особливостей 
зація знищує культуру, веде до втрати нею своїх живильних імпульсів ; на місце культури 
як прагнення до людського самовиявлення на рівні виходу на абсолюти, священне, при
ходить псевдокультура, заснована на неконтрольованих вибухах негативної енергії. 

Як же можна оцінити концепцію О. Шпенглера? Як вона співвідноситься із підходом 
Л. Моргана? Скоріше за все, позиція О. Шпенглера є занадто радикальною в певному од
ному аспекті розгляду взаємовпливів культури та цивілізації. Реальний їх зв'язок, напев
не, значно складніший. Цивілізація, по-перше, може виникнути і виникає лише на rрунті 
певних культурних досягнень; в цьому сенсі вона дійсно постає майже тотожною куль
турі .  Але й при цьому вона відрізняється від культури як своїми функціями, так і цільовим 
спрямуванням . Не співпадаючи із культурою, цивілізація стає важливим стимулом та 
соціально-історичною формою розвитку культури. Але інтереси культури та цивілізації 
починають протистояти одне одному не лише тоді, коли, наприклад, європейська культу
ра вступає у епоху Відродження; такі протистояння спостерігалися час від часу і в попе
редні історичні періоди, коли, наприклад, стимулювалися лише ті напрями розвитку куль
тури, які були вигідні можновладцям, царям, деспотам, багатіям та ін . , коли розвивалася 
переважно культура розкошів та вишуканих втіх . В той же час навіть такі "замовлення" 
культуротворцям не завжди і не обов'язково впливали на культуру негативно: інколи це 
приводило до пошуків та відкриттів нових засобів та напрямів культурного процесу. 

У свою чергу і спонтанний розвиток культури не завжди стимулював та підкріплював 
цивілізаційні процеси; наприклад, ще Платон, накреслюючи проект "ідеально]" держави", 
відзначав, що мистецтво інколи розбещує та послаблює людину, робить її бездіяльною. 

З позиції концентрації людських зусиль задля досягнення певних соціальних цілей куль
тура дійсно далеко не завжди може бути корисною, але, як ми з'ясували, не в тому полягає 
її сутність. 

' 
А тому слід визнати, що культура та цивілізація постають двома 
різними сторонами людського суспільно-історичного буття; їх про-

• тистояння, але і взаємне стимулювання постає нормальним явищем. 
Проте, це не значить, що воно н� потребує усвідомлення та 

свідомого втручання, але задля того, щоби таке втручання було . . . 
виправданим та розумним, слщ мати уявлення 1 про сутшсть куль-
тури, і про сутність цивілізації, і про складність їх взаємовпливів .  

І 
• Сьогодні поняття "цивілізація " найчастіше застосовують для 

означення досягнутого ступеня суспільного розвитку, а також на
бутого рівня функціонування культури в усіх ії складових. Іншими 
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словами: цивілізація - це такий рівень і стан суспільства, якому прита
манні високий злет культури та іїефективне функціонування в усіх гшzу
зях буття суспільства. А дже досягнення культури можуть існувати в 

суспільстві в "законсервованому " стані, можуть тимчасово не знахо
дити свого "адресата '', а то й бути для нього недосяжними. У такому 
разі багатство культури не розкрите, а ії потенційні можливості не 
використані належною мірою. На противагу цьому, цивілізація за сут
тю - це такий щабель у розвитку суспільства, на якому весь зміст куль
тури розгортається не в потенційному, а в актушzьному плані, він увесь 
діє, живе і, головне, продукує подальші повноцінні й багатопланові фор
ми інтелектуального життя суспільства,. 

19.3. Національні культури 

та культура загальнолюдська 
Розглянуті особлив?сті культур.и як суспільно-історичного 

явища дають можливІсть зрозумпи, що культуру творять 
людські особистості, проте, вони вписані в певні спільності, істо
ричні епохи, певний суспіль�ий процес .. Але. в станов.�енні :а 
розвитку культури спостерІгаються п сам1 тенденцн, що 1 в 
розвитку пізнання та людсь�ої особистості :  к�ли сутніс�ь та
кого явища як культура усвщомлюється, тод1 культура Існує 
вже як вагомий, впливовий чинник суспільного буття. 

П о чатков о  к ул ьтура в и н икає і формується стихі йно ,  виражаючи прямі п отреби 
певної спільності людей, тому корені кожної культури сягають стихії народного життя,  
де, за твердженням багатьох філософів,  культурологів та психологів,  формуються най
перші типи культурної поведінки,  уявлення про культурні та соціальні цінності , архе
типи колективного світосприйняття та самоусвідомлення .  І в подальшому своєму роз
витку культура не розриває своїх зв 'язків із цими її коренями, оскільки і прижитися, і 
зберігатися, і реально функціонувати культурні досягнення можуть лише в межах пев
ної соціальної спільності людей. За твердженнями згаданого вище О. Шпенглера, дже
релом кул ьтурного творення постає душа певного народу. 

Оскільки в наш час основною формою соціальної спільності 
людей постає нація, то найчастіше в дослідженнях культури 
фігурує по;нятт5_! національноУкультури. Ясно, що в сучасно�у 
сусшльствІ нацюнальну культуру не можна ототожнювати ІЗ 
народною культурою, оскільки національна культура творить
ся вже не тільки і не стільки в стихії народного життя, скільки 
талановитими та видатними майстрами та діячами культури. 
Не можна ототожнити національну культуру і з творами 
представників однієї провідної нації якоїсь країни, оскільки 
в складному сучасному соціальному організмі задіяні, як звичай-
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но, представники різних націй, народів, етнічних груп. Таким 
чином, національна культура в сучасному суспільстві - це яви
ще �кладн.е, багатоелементне як за суб'єктами свого творення, 
так І за ЗМІСТОМ. 

Досить складним та дискусійним постає питання про взаємні 
відношею-tя національних культур та світової культури. Дис
кусійність цього питання значною мірою обумовлена тим, що 
воно зачіпає інтереси людей: переважна більшість людей, вхо
дячи у життя, потрапляє у певне культурне середовище, разом 
із молоком матері вбирає в своє сприйняття дійсності певні взірці 
життя, діяльності, норм поведінки, мистецьких уподобань. Тому 
досить часто людям здається незрозумілим, а то й образливим 
той факт, що якісь інші люди не милуються тим, чим милуються 
вони, не дотримуються певних ритуалів та звичаїв і т. ін. 

Складність означеного питання пов'язана із тим, що, як 
здає!'ься, наочно очев�дною та неза�:еречною п.остає ре
альюсть конкретних нацюнальних та етючних проявш культу
ри, а ось де та як існує світова культура? Чия вона, хто її тво
рить та використовує? 

І дійсно, лише із великою долею умовності �и можемо казати 
про те, що давньогрецька скульптура чи архпектура належить 
усьому людству; реальні ж права на них має перш за все Греція; 
і т. ін. Але із цього міркування не випливає виправданість запе
речення реальності чи сенсу виділення світової культури як яви
ща суспільної історії. 

Коли ми кажемо "анатомія людини", "генетичний код людини", 
то ні в кого не виникає питання, якої саме людини? Якої нації? 
Тут ми розуміємо, що структурні чи інформаційні одиниці людсь
кого організму у всіх людей за будовою, функціями та вихідни
ми структурними зв'язками є однаковими, хоча в кожній конк
ретній людині вони набувають індивідуально неповторних 
виявлень внаслідок унікальності конкретних умов, обставин, 
факторів як її появи на світ, так і подальшого життя. Ті основні 
складові людського способу буття, людської свідомості та інте
лектуальної діяльності, які ми розглянули у попередніх розділах, 
також за суттю .є о�наковими, загальними для всіх людей, хоча 
за проявами - вщмшними. 

Конкретний підхід до людини вимагає вміння, навіть мудрості 
та мистецькості поєд�:увати одне і друге, тобто .вм!ння бачити, 
що певна людина, оскшьки вона людина, має, як І всІ люди, пред
метно зумовлені емоції, проте це є емоції саме цієї людини, хоча 
вони в цілому постають явищем загальнолюдським, є унікаль-
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ними і ніким більше не відтворюваними. Ще ранній християнсь
кий філософ-римлянин С. Боецій писав, що реальність загально
го полягає в тому, що воно присутнє в кожній ре:і, але сутність 
загального знаходить виявлення лише в розум� та загальних 
поняттях людської мови. 

• Так само ми повинні підходити і до питання про співвідношення 
національних культур та світової культури: кожна національна куль
тура є унікальною, проте вона є людською культурою, тобто в ній 
знаходить свої виявлення та засвідчення те, що входить в людську 
природу, людський спосіб буття. 

Через це між культурами можливий і необхідний діалог: 
якби культури були відрізані одна від одної непроникненим 
кордоном, вони б навіть не змогли би визнати один одного 
явищами того самого порядку, а якби вони повністю співпа
дали, то не було б сенсу в їх спілкуванні . 

Тому, наприклад, італійські пісні інші, ніж українські, проте ми . . . 
розум1ємо, що це - шсю, що в них знаходить виявлення мелос, 
але саме той, який в унікальній історичній та суспільній ситуації 
розкрився не так, як мелос шшого народу. 

• Отже, можна зробити висновок, що в кожній реально існуючій куль
турі наявні загальнолюдські виявлення, що оцінюються в якості світо
вої культури, та унікальність і неповторність їх продукування і вира
зу, що постає в окресленнях національної культури. Відокремити іх 
неможливо, як неможливо відокремити акт дії та результат, але і 
ототожнювапш не виправдано, оскільки при цьому втрачаються ре
альні аспекти культурного діалогу та людського спілкування. 

У зв 'язку з цим у змісті кожної національної культури умов
но можна виділити кілька її змістовних елементів .  
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національний елемент - те, що може 
являти інтерес та бути зрозумілим лише 
тим, хто заглиблений у дану культуру 

елемент, що слугує rрунтом для діалогу та 
культурної дискусй: те, що синтезує два 
попередні елементи 
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Звичайно, виділяти ці елементи можна лише умовно, так само, . . . . . 
як І проводити межІ МІЖ ними, але не СЛІД вважати таке видшен-
ня штучним: в реальному функціонуванні культури - і це відомо 
всім :--- деякі її предм:ет� набу�ають широко.го розповсюдженн!1 
на мІжнародному ршю, деяю лишаються ВІДомими та зрозумІ
лими лише носіям даної культури, а деякі являють переважний 
інтерес для дослідників та культурологів .  Проте для більшості 
людей всі ці тонкощі залишаються невідомими, інколи - незро
зумілими, а інколи - і принципово неприйнятними. Складно, 
цшІсно та конкретно мислити - справа нелегка; вона вимагає як . . . 
спещального навчання, так І штелектуальних навичок. 

в біJzьшості виnадків культура розуміється та оцінюється од
нобічно : � ті люди, які схильні бачити в усіх культурах лише 
відтворення єдиної людської природи, часто знеособлюють 
культуру, позбавляють її моментів неповторності та принципо
вої незамінності; їх інколи, проте, не зовсім виправдано, назива
ють космополітами, а то й інтернаціоналістами; � ті, хто схильні 
зводити культуру лише до її неповторних форм, фактично ізо
люють культури та народи одне від одного; їх, як звичайно, 
називають радикальними націоналістами (інколи - шовіністами) ;  
� ті люди, які вбачають в культурах лише Грунт для діалогів та 
спілкувань, схильні позбавляти культуру її екзистенціальних 
засад; це є функціональний або феноменалістичний підхід до куль
тури. 

Розглядаючи ці аспекти функціонування культури, варто бу
ло. б застерігти від невипра�даного використання тих теІ?мінів, 
яю характеризують наведеш вище позицн; перш за все СЛІД роз
різняти ці позиції як світоглядні, як ідеологічні та як політичні. На
приклад, якщо розглядати космополітизм як світоглядну позицію, 
то не можна їй не симпатизувати, адже космополіти - це ті люди, 
які відчувають себе дітьми космосу, відчувають свою спорід
неність із вихідними засадами буття природи, світу. В цьому сенсі 
деякі відомі духовні наставники людства були космополітами (на
приклад, Будда, Христос). Інша справа, коли космополітизм по
стає ідеологічною установкою, тобто коли він подається як со
ціальна програма; тоді він веде до нівелювання людей та навіть 
до соціального нас�ьства. Я!<�о ж космополітизм виступає як 
характеристика поштики, тодІ вш однозначно постає явищем не
безпечним та руйнівним. 
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Те саме можна сказати і про інші наведені позиції; наприк
лад, націоналізм як світоглядна установка також не може не 
викликати поваги, оскільки, як звичайно, він при цьому пов'я
зується із поглибленим інтересом до національної культури, 
історії, народних звичаїв . Як ідеологічна установка він вже 
небезпечний тому, що загрожує соціальним протистоянням та 
розбратом . В політичному плані він може бути виправданий . . . 
лише в окрем1 перюди �сторичного розвитку певного народу 
або держави .  

• Отже, в реально.му продукуваю-tі та соціальному функціонуват-tі 

культура постає складтtиJvt, багатоелеJvtеlіттtим ут.ворет-1ям, тokty й 

розуміти і осмислювати ії слід без спро�цень. Для цього треба набувати 

тшвичок цілістюго конкретт tого мислеlіня, яке постає особливо ва;;1сливим 
п�оді, коли ми хочемо свідомо займати виправда!іу позицію в підході до 

з 'ясу ват тя взаємозв 'язку Jvti:ж національними культурами та світовою 

культурою. 

19.4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації 

Жодтю - навіть Тіайл1.0гутllі�иа і процвіт.а
юча країна або коаліція ие може сподіватися 
lie лише досягти успіху, але навіть і просто ви
ж:ити, якщо створюється небезпечт-ш глобаль
т-tа ситуація, яка ставить під загрозу існуватt

ня усіх остат-тіх груп людства. 

Ауреліо Печчеі 
У філософських та культурологічних дослідженнях тип 

цивілізації визначають за різними ознаками:  релігійними, ет
нічними аб?. расовими хара'{<теристиками, за особливостя
ми взаємодн з природою .  

' 
• 

Сучасну західну цивілізацію переважно визначають за її способом 
освоєння світу і тому називають індустріаль11ото (або постіндуст

ріальною) .  

Індустріальне виробництво характеризується широким ви
користанням машинної техніки як традиційної, так і нетради
ційної: автоматів,  роботів, комп'ютерів . Ефективність такого 
виробництва набагато вища від ручної праці, тому сучасне 
індустріальне виробництво здатне не лише забезпечити за-
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доволення основних потреб людини, а й створити умови для 
успішного розвитку науки, освіти, культури, мистецької твор
чості, охорони здоров'я і , врешті-решт, - для саморозвитку 
та самовдосконалення особи. І • Індустріальна цивіл ізація постає умовою усвідомлення, 

проголошення та захисту прав людини, культивування індивідуальноі' 
людськоі' самобутності. 

Але індустріальне виробництво принесло людству не лише 
позитивні здобутки. Його негативні сторони виявилися у тому, що: 

• по-перше,  воно зробило людську працю більш 
одноманітною,  механічною, часто майже позбавленою 
забарвлення людською індивідуальністю; 

• по-друге, машинне виробництво призвело до масового 
каліцтва людей, масової їх загибелі внаслідок технічних аварій та 
катастроф (згадаймо Чорнобиль), а застосування техніки на війні 
спричинило небачені жертви під час військових конфліктів; 

• нарешті, впровадження машин та машинного виробництва 
зумовило значну раціоналізацію людської свідомості, виникнення 
механістичного світобачення, ототожнення природних 
процесів і навіть людини з машинами підвищеної складності . 

Соціально-екологічні 

Соціально-економічні 

Соціально-політичні 

Проблеми людини 

Але чи не головним негативним 
наслідком індустріалізації виробни
цтва стало виникнення так званих 
глобальних проблем сучасної цивілі
зації, зумовлених тим, що людська 
технічна та виробнича діяльність за 
свої.ми масштаба.ми досягла вимірів 
загально планетних процесів. 

Глобальними їх назвали саме 
тому, що вони охоплюють та впли
вають певною мірою на усе людство, 
усю земну кулю ("глобус" з лати
ни -куля) . У зв'язку з цим і розв'я
зувати їх може лише все людство 
або,  принаймні , б ільшість його. 

Глобальні проблеми не можна розв'язати в межах окремих країн 
або окремих регіонів Землі. 
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Досить показовою щодо характеристик глобальності постає 
Чорнобильська катастрофа: відомо, що негативні впливи вибуху 
її четвертого реактора так чи інакше поширились на десятки 
країн.  Найбільше від прямої дії наслідків вибуху постраждали 
Україна, Білорусь та деякі регіони Росії. Реальні масштаби її 
загрозливих наслідків важко оцінити навіть зараз . Проте, 
незаперечним уроком Чорнобильської катастрофи постає те, що 
сучасні техніка та технологія не вибачають людських помилок 

чи недбалості, а, навпаки, вимагають уважності, дисципліни і, у 

тому числі, того, що ще Б. Паскшzь називав "гідним мисленням", 
тобто мисленням із граничним ступенем щирості, відкритості та 
самоусвідомлення. Того ж вимагають й інші глобальні проблеми 
сучасності. А звідси випливає філософський аспект глобалістики: 
сьогодні людство живе і діє у новому режимі осмислення себе та 

. . . 
вщповщальност1 . 

�"����·-�������\ .�".· .··· ������l��· 
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іх загальтю

людський 
характер 

.масштаб-

1-lість 

надзвичайІ-lа 

гострота 

; • ! ·. -�· 

необхідІ-lість 
колективного 

вирі�иення 

Соціально-екологічні проблеми - це проблеми, пов'язані з по

рушенням унаслідок людської діяльності рівноваги в геолог
ічних, біохімічних процесах Землі та біосфери загалом . До 

комплексу екологічних проблем входять : 
• забруднею-LЯ довкілля; воно настільки інтенсивне, що на Землі 

сьогодні май:же немає екологічно чистих рік,· до того :ж забруд
нені не лише фунти, водоймища, атмосфера, а й космічний 
простір навколо планети,· 

• зни�цення лісів, зеленого шару Землі, через що відбулися зміни 
у водообмінних процесах планети, у температурному ре:жимі на 
іїповерхні,· сучасна наука занепокоєна появою "парникового ефек
ту " в земній атмосфері, коли внаслідок виробничої діяльності 
відбувається підвищею-1я загальної температури: це загро:жує 
таненням полярних льодів і відчутним підвищенням рівня води у 
Світовому океані,· 
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• зменшення площі tрунтів, придатних для рільництва внаслі
док будівництва міст, шляхів, підприємств, ерозії tрунтів та ін. 

Екологічна Шляхи 
криза розв 'язання 

� 
• Забруднення повітряного і • Розробка і виконання міжнародної' 

водного басейнів Землі, загрозли- програми охорони навколишнього 
ве зростання відходів життєді- середовища. 
яльності людини. • Ефективне природоохоронне законо-

• Проблема зміни клі.мату і давство зі стимулами і відповідальні-
можливість кліматичної" стю людей. 
катастрофи. • Перехід до новоі'екологічноі'природо-

• Збіднення тваринного і рослин- охоронно і' технологічно і" культури . 

ного світу планети. • Інформування людей про стан 
• Скорочення бораних угідь і лісів, оточуючого середовища і формуваття 

погіршення родючості грунтів. екологічного світогляду в суспільстві. 

Весь комплекс екологічних проблем, в тому числі викликаних 
Чорнобильською катастрофою, створює реальні загрози людсько
му життю. За попередніми прогнозами деяких футурологів (футу
рологія- прогнозування майбутнього), до середини ХХІ ст. людство 
може знищити себе внаслідок загальної екологічної катастрофи. 

Серед глобальних соціально-економічних проблем актуа
лізуються енергетична проблема і про блеми, пов ' язані з 
хімічним виробництвом. 

ресурсів (енергетичних, сировинних) 

продовольча 

� демографічна 

� е�ономіч�а ві�сталість значної· 

киzькостz кvаzн 

Відомо, що ефективність сучасного виробництва перебу
ває у прямопропорційній залежності від рівня енергоозброє
ності праці . Але саме виробництво енергії є чи не найбільш 
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екологічно небезпечним:  теплові станції викидають у повітря 
тисячі тонн отруйних газів та твердих пилових відходів. Ядерні 
станції небезпечні через радіацію, а також необхідність захоро
нення відходів ядерного палива. Енергетика також є найпотуж
нішим чинником створення "парншшвого ефекту" .  Намагання 
використовувати природні джерела енергії (сонячне випроміню
вання, вітер, припливи) поки що неефективні . 

Загострились також проблеми,  пов 'язані з хімічним 
виробництвом, із створенням різного роду штучних матері
алів .  Без останніх неможливі ні сучасне виробництво, ні су
часні медицина та обчислювальна техніка. Але штучні мате
ріали не піддаються природній утилізації, а тому створюють 
небезпеку для довкілля та здоров'я людини . 

Демографічна проблема пов'язана з перенаселею-tям певних 
регіонів Землі. Загалом населення планети збільшується відчут
ними темпами. Тому виникають проблеми забезпечення людства 
продовольством, житлом, одягом, медичним обслуговуванням, 
проблеми, пов'язані з легальною та нелегальною еміграцією. 

Серед глобальних соціальтю-політичних проблем на перший план 
висуваються проблеми війни та миру, зумовлені нагромадженням 
зброї �асового �нищення людини. Хо:а після ро:зпаду СРСР за 
умов вщсутност1 протистояння двох сштових соц�альних систем 
загроза світової ядерної війни ніби відсунулась на другий план, 
проте, вона не зникла. Ніхто не гарантує людству захист від ядер
�ого шантажу, .політи.чного авантюризму як із .боку. певних п�л
�тичних режимш, так 1 певних злочинних груп 1 нашть одинаюв. 
Крім того, ядерної зброї нагромаджено так багато, що серйозну 
загрозу становить її зберігання; знищення її - складна і дорога 
процедура .  

Крім того, до глобальних проблем сучасної цивілізації на
лежать проблеми людини, тобто такі, що пов'язані з масовим 
розповсюдженням деяких хвороб (СНІД, онкологічні, серце
во-судинні захворювання, діабет та ін . ) ;  проблеми збережен
ня культурної спадщини людства, взаємин між людьми, мате
ріальної і духовної незабезпеченості життя, обмеження прав 
і свобод громадян , боротьби з міжнародним тероризмом, 
наркомафією та ін . 

Якими ж можуть бути шляхи та умови розв 'язання 
глобальних проблем? До них можна віднести : 
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l/f масове роз 'яснення значення та масштабів глобальних 
проблем; 

l/f обов 'язкове введення в освіту знань, пов 'язаних із глобаль
ними проблемами сучасності; 

l/f міжнародну співпрацю у справі розв 'язання глобальних проб
лем на різних рівнях; 

l/f міжнародне запровадження в економічні показники вироб
ництва таких норм, що забезпечують фінансування, спрямовані 
на розв 'язання глобальних проблем. 

Загалом глобальні проблеми сучасності вимагають від 
людства нового рівня міжнародної інтеграції. 

Велику роль у розв'язанні глобальних проблем відіграють 
громадська думка та такі громадські організації, як ( (Зелений світ ", 
''Грінпіс " та ін .  

Висновки 

!6 Складнощі людського самоусвідомлення, що постали 
перед людиною у ХХ ст. , поставили проблему культури у 
центр філософських дискусій та сперечань саме тому, що 
людина як така формується в соціально-культурному се
редовищі. Суттєві ознаки культури дають можливість 
розуміти ії як накопичення зразків людських історичних 
самовиявлень, а тому вона постає своєрідною умовою збе
реження людськості в ході історичного процесу. 

На rрунті культури виникає цивілізація як сукупність 
форм, що стабілізує життя суспільства; між культурою та 
цивілізацією утворюється складна, суперечлива система 
взаємовпливів, що знайииzо своє відображення у культуроло
гічних концепціях ХХ ст. Одним із виявлень цих суперечнос
тей постають глобальні проблеми сучасної· індустріальної· за 
характером цивілізації: 

Резюме 
Ф У ХХ ст. явище культури опинилося в центрі уваги філософії та гума

нітарних наук, оскільки саме в культурі /"і дослідники намагалися відшукати 
відповіді на болючі проблеми людського самовизначення,· наприкінці ХХ ст. 

на місце численних спроб дати одне-єдине визначеюtя культури прийшло 
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усвідомлею1я т.ого, ·що більUL ва:ж:ливо окресл ити іі" суттєві хараюперис

тшш; до таких мо:жна віднести: все, що перетворе!lо людипою ; способи 

такого творетт; сукупність ст.ворюваних при ц ьому цітюстей; досяг

не11ш1 в результатах тшшх перетворепь /'vtаксимальпого ступеня доско-

1шлості т.а виразності у в иявлетtі внутрі1ш-1іх мо:нсливостей людини; 

способи зберігающ використштя та р озподілу кульп1уриих цітюстей. 

@ На rрут-tті культурних досягпень виникає цивz!tізсщія, ос11оюшми оштшми 

якої· стають лtіста, дер;;1сава, виготовлеття та використаття металів, 

сім 'я та п исьмо; цивілізаційні досяmеття стабілізують суспільне :життя 

та иадають тювих Jvt0:J1сливостей розвитку культури, проте ос1юв11і  гасла 

цивілізацй- ефекпшвність, зручІ-L ість, 1шмфортп - мо;;1суть входити і в су

перечність із прагнешmл1и МШ(СШvtаль11их салю виявлень людипи в культурі. 

@ У своїх суспільно-історичних функціях культура поспшє 1-1ociЄJvt людських 

якостей, своєрідт-1им "генетичним кодом " людськост і, але в реальт-1их ви

явленнях вона зав;;ІСди кот-tкретна, еп111 ічтю спродукова11а та шщентована,

внаслідок цього ко:нстш І(О!Шретна культура містить в своє.му змісті склад

ну систему взаємин паціоllального та загаль1юлюдського. 

@ Розвиток сучаснот· цивілізації· спричинив виJ-ІUІOtellllЯ цілоz· н изки глобаль-

11их про блел1, тобт о  таких проблем, и10 впливают ь па усе людство; ці 

про блел1и вимагають т ісІlі�иих взаємодій різТtих дер;;ІСав та 1-шродів і,  зок

рема, зму�иують ввю1сати збережеm-tя культуриих досягнеllь людспюа 

одгtією із пю1шх - глобальних - проблоvt. 

C1J Питання для обговорення на семінарсь1\:ому занятті 

І .  Сучасні проблеми філософського розумію-tя культури. Суттєві 

ознаки культури. 

2. Вихідні характ.еристики цивілізацzl. Основні аспеюпи взаєJ110зв 'яшу 

культури та цивілізацй: 

З. Співвідно�иення національних культур та світової" культури. 

4. Глобальні проблеми сучасно і "  цивілізацй: 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 

І. Особливості звучання проблеми культури у філософ й ХХ ст. 

2. Суттєві ознаки культури та іх значення 
д

ля пояснення проявів 

культури. 

З. Чи існує прогрес в культурі? 

4. П о няття цивілізацй'. 

5. Основні аспекти співвідношення культури та цивілізацй: 

494 ТЕМА 1 9. КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ 



6. Діало
г культур як суттєва характеристика культурно



історичного про цесу. 

7. Культури національні і світова культура: про блеми їх 

сп івві
д

но
шення. 

8. А ктуальні завд
ання сь о

г
о

д
ні

шньог
о осмислення гло бальних 

проблем. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Окресліть основні аспекти філософського розуміння культури. 
Завдання 2. Дайте поняття цивілізації, окресліть сучасні тлумачення взаємо

зв'язку культури та цивілізації. 
Завдання 3. Дайте критичну оцінку теорії цивілізації О.Шпенглера. 
Завдання 4. Окресліть основні аспекти взаємозв'язку національних культур та 

світової культури. 
Завдання 5. Поясніть , що таке глобальні проблеми сучасної цивілізації. 

Наведіть їх перелік. 

W Додаткова література з теми 

1 .  Губерський Л. В .  Культура,  ідеологія ,  особистіть . - К., 2002. 
2 .  Губман Б.Л. Западная философи я  к ультурь1 ХХ века.  - Тверь , 1 997 .  
3 .  Історія української та зарубіжної культури. - К "  1 999.  
4. Культурология .  ХХ век : Антология. - М "  1 995 .  
5 .  Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини. - К. ,  1 995 .  Розд. 9 .  
6.  Ортега-і-Гасет. Вибр ані твори. - К . , 1 994. 
7 .  Онтологіч ні проблеми культури. - К . , 1 994.  
8 .  Самосозн ание евр опе йской культурь1 ХХ века:  М ь1 слители и п исатели 

З а п ада о месте культурьr в современном обществе . - М "  1 99 1 .  
9 .  Свідзинський А .  Культура я к  феномен цивілізації //Сучасність . 1 992 .  № 4.  
1 0 .  Семчuщин М. Тисяча років української культури .  - К . ,  1 99 3 .  
1 1 .  Тойнбі А .  Дослідження історії. У 2 - х  т . - К . ,  1 99 5 .  
1 2 .  Чижевський Д .  Культурно-історичні епохи //Українське слово. Т .3 .  - К. , 1 9 82.  
13 .  Шпенглер О. Закат Европь1 .  - М . , 1 982 .  
1 4 . Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура .  Навч .  посіб .  - К . ,  2002. 
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ТЕМА 20 

496 

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Вся історія людства має тільки два великі 

періоди: перший - від А враама до сьогодення, 
другий - від винайдення атомної енергй" та до 

всіх прийдешніх часів. Перехід від першого 
періоду до другого знаменний закінченням спо
живання сонячної енергії" та початком викори
стання її суто земних джерел. 

Макс Борн 
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Сучасні соціальні процеси позначені надзвичайно широким і відчут
ним впливом науки й техніки на всі сторони життя. Сьогодні кож
на освічена людина повинна орієнтуватися в тому, що являють со
бою наука та техніка, оскільки уникнути контактів із ними в 

сучасному суспільстві просто неможливо. У зв 'язку з цим виникає 
потреба осмислити ці феномени істор й: визначити і:Х корені, і:Х зв 'яз
ки із засадами людського буття, ритм та перспективи розвитку су
часного суспільства індустріального та постіндустріального взірця. 
Особливе значення має виважена, обtрунтована оцінка феноменів 

науки і техніки в і:Х значенні для людини та історіі". 

ti1 і їЩ:tФ� . . . 
П1сля вивчення матер1алу теми Ви повинт 

� причини виникнення та завдання філософії науки і 
техніки як особливого напряму сучасної філософії; 

� сутнісні ознаки науки, техніки й т�хнології; 
� як.впливає розвиток науки та техшки на розвиток су

сшльства; 
� які і�нують сьогодні основні оцінки впливу техніки на 

сусшльство . 

. . .. 
rF використовувати ознаки науки, техшки та технологи 

для . пояснення конкретних явищ сучасного 
суспшьного життя; 

rF !"!орівнювати між собою основні сучасні періодизації 
�сторичного процесу; . . . 

rF заст?совувати та пояснювати ос�овш оцшки рош 
техшки в процесах сучасного сусшльного життя. 

. . 
. 

+ чому наука І техюка . перетворили.ся на потужю 
чинники сучасних сусшльних процесш; 

+ зв 'язок людської технічної діяльності із засадами 
людського буття та розвитком пізнання; 

+ найновіші підходи до тлумачення сучасних 
особливостей розвитку технічної цивілізації. 

О План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу: 

20. 1 . Предмет, проблеми та історія філософії науки і техніки. 
20 .2 .  Поняття науки, техніки і технології. 
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20.3 .  Зв'язок розвитку науки і техніки з розвитком суспільства. 
20.4. Проблема оцінки впливу техніки на розвиток суспільства. 
20. 5 .  Особливості історичного розвитку науки і техніки. 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 

• 1'v!А ШИНА - інженерний вид техніки, результат ,11атеріалізації 1юу1'овuх з11а11ь;  тра

д и ц ійна ,11 а щ 1mа с1'л адалася із тр ь о х  елем ентів: робоче знаряддя (що діє на пр едмет 

11рац і) ; передато ч н и й  .11еханіз,�r та силова устш1 о вка; 11ау1'ово -технічна революція до

дала д о  них четвер т и й  еле,нент - 1<.·ібернет и ч 11ий інфорл10 цій11 и й  пр истр ій, внаслідок 
чого ма ши1ш п еретвор илася на саморегульований ко,1тлеh·с. 

• НА УКА - спеціалізо вшшй та спеціа:1 ьно 1'ультивовш1ий вид п ізнавальної діяльност і, 

спрялtований на пр одукуваю1я досто вірних n еревірених знан ь ;  в реально.ну :ж итті сус 

п іл ь ства 11аука п о стає у тр ьох вия вле1111ях:  як суку11 11іст ь знан ь ;  як спеціальна 11ізна

вал ь 1т діяльніст ь ;  як сукупність со ціальних організацій та інст итутів, що за безпе чу

ю т ь  виконання такої діял ь11ост і. 

• ТЕХНІКА - в широкому значе1-111і - особлива форма людського у111верд :женю1 в бутті 

та взаєм одії із світо.н, коли людина за доnо,ногою кінцевого. ко11111рол ьовш1 ого, впоряд

к о ваного намагаєт ь ся 01 1а1-1ува111и 11ескін чен ни,н ,  спонтанним ,  хаоти чним; ця фор,1и1 

л ю д с ь кого саА1оутверд.J1сення ,н о:ж:е на бувати пр остих, а тако.J1с - надзвичайно склад-

1шх виявлень.  

• ТЕХНОЛО ГІЯ - випр а вда11і с п о с о би застосува111/JІ техніки та способи п о єд11ття 
окре.мих ланок пр оцесів людської діяльності. 

• ТЕХНОЛОГІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ - перехід до якісно нових способів технічної та вироб1-1ичої 

діяль11ості, .можливість яких відкрzL11ася разо.м із досягнення,11и в галузях елею11ро11іки, інфор.-на

ційної 111ех11іки, генної інженерії; всі во11и повинні привести до того. що людина буде здійснюва

ти свою діяльність 11е за прит(шшми грубого зов1-1іитього втручают у природні процеси, а UІЛяхом 

вход:жею1я у внутріитє їх регулювання на засадах і�х власних законів та властивостей. 

• ІНДУСТРІА ЛЬНЕ СУСПІЛЬ С ТВ О  - суспільство, що базує свою жиmтєдіял ьн іст ь 

на заса дах ма�ииттого вир о бн ицтва.  

• ТЕХНО ТРОННЕ С УСПІЛЬ С ТВО - суспільство, яке повинно базувати свою життє
діяльн ість 11а засадах досягнень та результатів 111ехнологіч1-1ої р еволюції, володінні інфор

,нацією, л ібер ал ізації суспільних відносин.  

20. 1 .  Предмет, проблеми та історія 
філософії науки і техніки 

Філософія науки і техніки (на Заході превалює напрям "філосо
фія техніки") - напрям філософії, характерний для ХХ ст. Його 
поява викликана передус1м надзвичайно широким розповсюд
женням техніки і технічних засобів саме в цьому столітті , а та-. . 
кож усеосяжним впливом науки та техюки на вс1 сторони жит-
тя сусшльства. 
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І все ж інтерес до науки і техніки виник задовго до ХХ ст. 
Так, певні міркування про засоби людської діяльності ми зна
ходимо вже у Платона й Арістотеля . В епоху Відродження 
відбуваються події, що свідчать про перші прояви взаємодії 
між наукою і технікою. Існують відомості про те, що під час 
будівництва Міланського собору його проект уперше було 
піддано науковій експертизі ( 1 386 р.) .  Діяльністю, максималь
но наближеною до інженерної, займалися Леонардо да Вінчі 
( 1 452- 1 5 1 9) ,  Микколо Тарталья ( 1 499-1 577) ,  Петро А піан 
( 1 50 1- 1552) ,  Герхард Меркатор ( 1 5 1 2- 1 594) . ІЦоправда, діяль
ністю, близькою до інженерної, займалися ще єгипетські буд-. . . . 
шнич1, але давньоєгипетська традиц�я перервалася 1 не дала 
наслідків, подібних до розвитку європейської традиції. 

Напередодні Нового часу (XVI-XVII ст.)  типовим був поділ 
усіх знань, мистецтв та вмінь на два розділи: artes mechanical 
(механічні мистецтва) та artes liberalis (вільні мистецтва) . До 
вільних мистецтв входили відомі науки "тривіуму" та "квад
ривіуму", що їх виділив у V ст. М арціан Капелла, а до механіч
них відносили 7 таких напрямів :  рільництво,  полювання, 
ткацьку справу, зброярство, медицину і театральне мистецт
во (оскільки останнє було пов 'язане з будівництвом 
підмостків, виготовленням та використанням декорацій) . 

• Першим виданням, спеціально присвяченим техніці, 
можна вважати книгу І . Бекмана "Керівництво з 
технології: або Пізнання ремесел, фабрик та мануфактур ", 
видану 1 777 р. у Геттінгені (Німеччина) . Століттям 
пізніше вийшла книга Е. Каппа "Основи філософії техніки " 
(Брауншвейг, 1877) ,  звідки, власне, й пішла назва особливого 
напряму філософії. У 1897 р. француз А.  Еспіна видав книгу 
"Джерела технологz z  , але найбільш визнаними 
авторитетами у справі заснування філософії техніки є 
Ернст Капп та неотоміст Фрідріх Дессауер ( ((Філософія 
техніки; Проблема реалізації", 1 92 7р. ,  Бонн) .  

Суттєвий внесок у розроблення філософії науки і техніки 
зробили французи Е. Дюркгейм, М. Вебер, А .  Бергсон, Ж. 
Еллюль, німецькі філософи Е. Кассірер, М. Хайдеггер, Ф. Рапп, 
Г. Рополь, американські філософи та соціологи Д. Белл, 
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Р. А йріс, А .  Тоффлер, Х. Сколімовськи, Р. Мертон, англієць 
Дж. Бернал та ін . , а також такі філософські течії, як 
неоканпанство, позитивІзм та наукознавство. 

Чим конкретно зумовлена поява особливого напряму філо
софських досліджень під назвою "Філософія техніки" або "Філо
софія науки й техніки"? Назвемо провідні чинники його появи. 

Основні принципи філософ й" науки як особливої галузі знання були розви
нуті Р. Мертоном у праці "Наука, техніка і суспільство в Англії XVII ст. ", 
опублікованій у 1933 р. В ній Мертон висунув на перший план роль пури
танськоі'релігії і моралі в становленні науки Нового часу. Пізніше він сфор

мулював концепцію науки, яка в 60-і роки стала домінуючою парадигмою. Ф
ілософською основою цієі' концепціі' були позитивістські ідеї соціальноі· 

нейтральності і кумуля-тивного характеру зростання наукових знань, а 

загальносоціологічною основою - структурний функціоналізм, варіант яко

го був розроблений самим Мертоном. 

наука і техніка сьогодні - дуже важливі за впливом та наслідками 
галузі людськоі· діяльності 

розвиток науки і техніки позначається на всіх сторонах життя су
спільства, приводячи до радикальних змін у і:Х змісті 

у ХХ ст. за високого рівня розвитку науки і техніки розкрилися прин
ципово нові аспекти і:Х зв 'язку з різними сферами людської життєді

яльності: з поступом історіі: з природою людини, а водночас відкрили
ся і нові сторони людського буття 

У зв'язку з останнім маємо підстави стверджувати, що філо
софія науки і техніки змушує нас дещо по-іншому розглядати 
окремі традиційні проблеми філософії, зокрема: що таке лю-. . . 
дина, що таке природа, яю можливІ МІЖ ними системи взаємоз-
в'язку, якою є природа людського інтелекту? І водночас --
цілий комплекс соціальних проблем. 

Але безпосереднім предметом дослідження для цього на
пряму є сутність науки і техніки, їх взаємовплив та взаємозв
'язок, їх місце серед інших явищ людської життєдіяльності . 
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20.2. Поняття науки, техніки і технології 

Бурхливий хід науково-технічного розвитку у ХХ ст. привер
нув увагу вчених, дослідників та й узагалі громадської думки 
людства до того, що таке техніка, як вона пов'язана з наукою 
тауозвитком суспі�ьства. З огляду на численні негативні на
слщки науково-техючного поступу дуже гостро постало питан
ня і про те, чи можна обмежити або навіть і припинити бурхли
вий розвиток техніки, проникнення науки в досить автономні, з 
погляду етики, сфери життя людини. При цьому, з одного боку, 
мимоволі згадується рома�-застереження Дж. Оруеллс:- " 1 984", 
в якому змальовано страхпливу картину життя сусшльства з 
тотальною регламентацією засобами науки, техніки, технології 
найінтимніших сфер життя людини, а з іншого - відомий вислів 
індійського мудреця і духовного проводиря Вівекананди про те, 
що індійські вчителі життя давно зрозуміли: техніка веде у без
вихідь, тому вони передбачливо повернули розвиток індійсько
го суспільства в бік духовного,а не технічного вдосконалення. 
Зрозуміло, що передусім слід звернутися до питання про приро-. . 
ду та сутюсть техюки. 
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У науці існує три підходи до розгляду цього питання, які 
умовно можна позначити як вузький, загальноприйнятий і 
широкий: 

• за вузького підходу до техніки відносять будь-які допоміж
ні засоби діяльності, тобто знарядця та засоби праці . Навряд чи 
такий підхід можна приймати як повною мірою виправданий, 
оскільки при �ьому і гілку, використану як важіль, треба було би 
вважати техюкою; 

• у межах загальноприйнятого підходу техніку розглядають як 
сукупність технічних пристроїв і засобів, які матеріалізують знан
ня і сприяють збільшенню ефективності людської діяльності. Це 
переважно інженерно-технічний ракурс проблеми, необхідний 
для вирішення конкретних цільових завдань, але, безперечно, 
недостатній для вирішення глобального питання про місце та 
роль техніки в житті суспільства, про можливості й умови свідо
мого регулювання науково-технічного розвитку. Хоча й при 
такому підході є місце для філософських роздумів : адже тут ви
никають проблеми зв'язку людської діяльності з процесами при
роди, питання про умови ефективності людської діяльності та її 
критерії, питання про зв'язок розуміння, контролювання та ал
горитмізації людської діяльності з неусвідомленим, спонтанним, 
природним. У сі ці проблеми та питання перебувають у полі зору 
філософських досліджень; 

• за широкого підходу насамперед звертають увагу на те, що 
пон�ття "техніка" вживають у рі�них значенн��: ми каже�о про 
техюку швидкого читання, техюку акторсько1 гри, техюку гри 
на музичних інструментах і навіть про техніку інтелектуальної 
медитації. При такому вживанні поняття "техніки" виходить за 
межі позначення технічних пристроїв і може бути застосоване 
майже до всіх сфер та напрямів людської діяльності. А це свідчить 
про те, що технічна сторона є важливою і необхідною стороною 
людського буття, людського способу самоутвердження у світі. 

Кожна з окреслених концепцій демонструє нам щось 
справді суттєве й цікаве у феномені техніки. Завдяки ознай
омленню з ними ми отримаємо його об 'ємне зображення . 
Спробуймо зробити деякі висновки та узагальнення. Майже 
всі , хто розглядає техніку в широкому значенні цього термі
на, наполягають на тому, що вона: 

502 ТЕМА 20. ФІЛОСОФІЯ НА УКИ І ТЕХНІКИ 



Осиовиі котще11ції 11оходжеиия техиіки 

І Автое.и концепції CJ:.mЬ концепції І І • техніка є " оречевленняJІ1 " знання 
Б. Франклін • людина в технічних засобах реалізує 

закони природи 

І • техніка є результатом розв 'язання су-
Е. Капп перечностей між органами тіла та 

прагненнями душі 
• у створенні техніки людина наслідує 

Ф. Дессауер божесп�венне творіння світу 
• технічна твор чість є проявом вищого 

творчого принципу 

І І . 
техніка і т,ехнічна діяльність людини 

А. Бергсон обуJІювлена принциповою нездатністю 
останньо і "  перебувати в цілісному 
злитті з буттям 

• техніка пов 'язана із принциповими осо-
бливостями людського існування у світі  

М. Хайдеггер • техніка - це прояв того, що людина 
завжди перебуває виит�овхнутою на 
зовнішню межу буття 

• техніка є наслідком загальної" раціона-
лізаціі" життя 

Ж. Еллюль • техніка веде до стандартизації жит-
тя, перетворює засіб у JІtemy, а мету -
у засіб 

І І : 
техніка є результатом зустрічі людсь-

Х Бек кого духу із світо111, природою 
дух створює техніку і водночас глибше 
усвідомлює себе самого 
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� вкорінена в самий фундамент людського існування і є про
явом особливостей людськоі· взаємодіі з світом; 

� техніка далі пов 'язана із суттєвими особливостями людсь
кого пізнання та інтелекту; 

� нарешті, техніка незаперечно пов 'язана з намаганням лю
дини з допомогою скінченного оволодіти нескінченним, за допо
могою раціонального - позараціональним, функціонального та 
цілеспрямованого - самодостатнім, за допомогою ефективно 
нарощуваного - спонтанно-самопродукуючим. 

• Отже, ми можемо зазначити, що через техніку людське буття 
постає як певний полюс буття взагалі, як полюс, на якому панує вид
ілене, кінцеве, раціоналізоване, регламентоване, ідеалізоване, визна
чене, складне, перервне. Водночас саме завдяки тому в бутті окрес
люються протилежні перерахованому властивості: ц ілісне, 
нескінченне, самобутнє, спонтанне, безмежне, невизначене, самоут

ворювальне, безперервне. Технічна ж творчість постає як намаган
ня через перше досягнути другого. 

Сучасні німецькі дослідники Х. Ленк та Г. Рополь виділили 
9 характерних елементів техніки: 

прикладне природознавство 

прод
укування надлишків прод

укціі; ефективн
ість 

розкриття глибин упоря
д

кування природи 

са.люза
безпечення лю

д
ського існуванд

я 

---• втілення і
дей та зад

умів лю
дини 

воля 
до влади над природою 

комплекс інструментів та засоб
ів 

вивільнення лю
дини з-пі

д 
влади природи 

пред.
метне втілення схем лю

д
ської д

іяльності 

Усі ці елементи випливають із широкого розуміння техні
ки, конкретизуючи його. Можна також погодитися з амери
канським філософом Х. Сколімовськи, що техніка пов'язана з 
вихідними поняттями європейської цивілізації, а саме, з понят
тями природа, раціональність, ефективність, поступ. 
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У сучасній філософії техніка постає як об 'єкт, знання, діяль
ність та волевиявлення людини. Отож при розгляді техніки до
цільно враховувати її: =>природний вимір, =>людський вимір 
(у тому числі - психологічний, етичний та ін .) , =>соціальний 
вимір (економічний, правовий, політичний, історичний та ін .) . 

• На підставі розглянутого можемо стверджувати, що пізнання і 

техніка нерозривно пов 'язані мі:ж собою, що в певному вимірі пізнан
ня є нічим іншим, як технікою інтелектуального прояснею-tя буття 
(принаймні - наукове пізнання) .  Певна річ, що й наука виникає і роз
вивається у зв 'язку з розвитком техніки. Але водночас ми повинні 

зазначити і певну розбіжність у розвитку знань та т.ехніки. 

Техніка, як підкреслювалось, знаменує собою існування людини на певному полюсі 
буття і сама є виразом цього полюса, тоді як знання і пізнання намагаються охопити буття 
в усіх його проявах і використовують для того різні форми, тобто технічна сторона є лише 
однією стороною знання та пізнання. І тому в історії, а також у різних видах пізнання ак
цент може падати переважно або на технічну, або на цілісно-образну його сторону. Відпо
відно і зв'язок пізнання з розвитком техніки не є прямим. І все ж ми можемо з достатньою 
мірою достовірності стверджувати, що сутність людського пізнання вимушено пов'язана 
з технічною діяльністю. 

Вихідним актом і технічної діяльності, і пізнання є покладання у бутті ,  що протистоїть 
людині та людському розуму, певної межі, яка починає виконувати функцію точки або 
системи відліку, що надалі орієнтує людину в її теоретичній чи практичній діяльності . 
Наприклад, коли первісна людина починала виготовляти кам'яні знаряддя праці, то світ 
поставав перед нею поділеним на предмети, якими можна діяти, і на предмети, котрі підля
гають дії. Ця, здавалося б, суто архаїчна класифікація і нині залишається вихідним оріє
нтиром у людській діяльності . 

Але в цьому пункті ми повинні відзначити, що виділення подібних класифікацій, як і 
проведення орієнтувальних меж у бутті - це, у підсумковому варіанті , є справою людсь
кого розуму, а не технічної діяльності як такої. Адже те, що саме таке проведення грані, 
наприклад, у виготовленні знаряддя праці, є найкращим та найефективнішим, може заф
іксувати лише розум людини, бо виготовлення знаряддя та його використання - це про
цеси, які далеко стоять один від одного. Тут слід зібрати докупи й утримати разом у пам'яті 
багато р ізних ситуацій,  моментів ,  актів та результатів ,  порівняти їх між собою, знайти 
критерії для виділення кращого варіанту та ін.  Усе це без участі розуму просто неможли
ве. Лише те, що відзначене і зафіксоване розумом, стає справжнім елементом діяльності . 

• Отже, пізтшння і технічна діяльність мають єдине вихідне корін
ня, але виростають з нього різні сутності. Діяльність свідомості, ак
тивність розуму стають головною передумовою і пізнання, і техні
чної творчості. Тому знання і техніка не зливаються, хоча й тісно 
сплітаються у своєму розвитку. 

Яку ж роль відіграють технічні і техтюлогічні чинники в пізтшнні? Вони 
стають ніби динамічно рухомим візиром, крізь який розум сприймає 
структуру буття і доводить сприйняте до рівня розуміння. На основі 

технічної і технологічної діяльності виробляються інтелектуальні операції 

мислеття (наприклад, аналітико-синтетична діяльність) , дискурсивне 

ТЕМА 20. ФІЛОСОФІЯ НА УКИ І ТЕХНІКИ 505 



/vtисле1-111я, з 'єдllуються інтуііпuвне схоплеmLЯ та раціональні умовиводи. І 

все :ж - підкресли.мо це UJe раз - пізпат-tя й усвідомленІlя прш-щипово 1 1е 

зводяться ли�ие до дискурсивного ;�щсле1-tІія та раціотюльного аналізу; це 
водночас і охоплею-tя цілого, і безпосереднє вживаю-tя у суще, і певне 
екстатичне злиття з глибшшu;�tu вимірами сущого. 

' 
• 

Наука виникає як спеціальне культивування техніко-технологіч
ного аспекту пізнання та свідомості. Наука починається там і тоді, 
де й коли техніко-рецептурні знання про те, як сл ід діяти , щоб от
римати певний результат, починають обrрунтовуватись, доводи
тись, аналізуватись. Загалом наука виникає як розроблення і фікса-
ція необхідних моментів у предметній діяльності людини . 

за зл1істшw 

за класифікацією 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

знання про світ 

знання про алгорит.ми дій та дійJвих 

операцій 

знання про лю;;1сливост і  людини в її' 
ставленні до світу 

науки про форми та сфери існуючого (при

родознавство, історія, соціологія, епшог

рафія, а1-іа1110JІ1ія, психологія) 
науки логіко-методологічтюго або іТІсmру

метпальт-юго тюпрял1у (мате,1ю111u1щ, лог

іка, теорія cucme,w, програмува111-ія) 

гу;\/а1-1ітар11і 11ауки (філософія, культуро

логія, філологія, рслігієзІLавство, естетика 

та ill. ) 

Лише беручи всі ці наукові напрями в комплексі, ми може
мо скласти виправдане уявлення про науку взагалі .  В загаль
ному плані термін "наука" використовується у трьох основ
них значеннях: 

1 )  в найширшому значенні - як будь-який свідомо відфіксований 
досвід (в такому випадку ми кажемо "Це буде мені наукою"); 

2) в широкому значенні - як сукупність достовірних, перевіре
них та обrрунтованих знань у будь-якій сфері пізнання; 

3) у вузькому значенні - як природознавство, в якому домінує 
логіко-математичний апарат. 
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Свого часу І. Кат-tт виголосив тезу про те, що в кожній га
лузі знання рівно стільки науки, скільки в ній є математики. 
М атематизоване природознавство , починаючи з XVII ст . , 
стає у Європі взірцем науктт як такої. Тому є своє пояснення, 
бо саме таке спрямування наукового натхнення призвело до 
швидкого технічного прогресу в Європі . Але таке тлумачен
ня науки невиправдано звужує її зміст та функції. 

С�ираючись на ро:глянуті особливості науки, �и, разом
_
�=: 

досшдниками в галуз1 наукознавства, можемо видшити таю 11 
суттєві ознаки: 

� наявність проаналізованого та систе11щтизованого досто
вірного знання, узагальнетюго до ступеня вираження у ньому сут
тєвих зв 'язків пізнаваної предметної галузі (відкриття та дослід
ження законів тих явищ, що вивчаються) ;  

� єдність у цьому знанні описування, пояснення та передба
чення; 

� тюявність методологічно-операційної складової частини, за 
допомогою якоі"можна як перевіряти наявні знання, так і отри
мувати тюві; 

� єдність кількісного та якісного аналізу досліджуваного 
предмета; 

� наявність особливоі"мови з точним закріпленням змісту за 
кожним термітюм; 

� категоріальний зміст знання, тобто наявність орієнтов
но-конструктивних понять, єдність яких дає певний зріз пред
метного змісту буття, що отримує назву фізичноz: хімічної: 
біологічної та ін. реальності; 

� наявнісn1Ь вихідних принципів та аксіом, загальнофілософсь
ю,�х припущет-tь, що ле:жать в ооюві ко:жної науки, надаючи іУ 
змісту та викладу харакп�еру системтюl" єдтюсті; 

� задоволеття певної соціальтюі· потреби. 
У реальному суспільно-історичному існуванні наука постає 

у трьох проявах: 

п
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• Нарешті, ми звертаємося до поJ-tяття технології. З іюкенерJ-tого 

та соціального погляду техJ-tологія - це сукупність yJvtoв, чит-тиків, 

компоне11тів, що забезпечують оптшнальне використатm та заспю

суваJ-tня техніки. Техтюлогія передбачає пев/-/у організацію та певну 
послідовиість актів, діі; що загалоJvt приводять до необхідтюго резуль

тату. Сюди входять соціально-культурні чит-1и1ш, зтютmя, екологічні, 
ергометричні та психологіч1-1і аспекти людських тех1-1 іч1-1их дій. 

Але існує і дещо специфічне значення терміна "технологія" :  в англійській 
науковій традиції частинку "логія" витлумачують не як закон або зако
номірність, а в первинному значенні - як "слово", "теорія" , "знання" . На 
відміну від вказаного значення, поняття технологія тут розуміють як комп
лекс наук, пов'язаних із буттям техніки. Як звичайно, ці науки групують 
відповідно до названих раніше ознак техніки: це комплекс природничих, 
проективних, процедурно-методологічних та соціальних наук про техніку. 

Поняття технології не є другорядним порівняно з наукою та 
технікою. Навпаки, значною мірою значення і оцінка техніки виз
на чаються саме в технологічному аспекті, адже недарма існує 
вислів: " Техніка в руках варвара перетворюється у металобрухт" .  
"Технологія, - як зазначає американський соціолог Д:ж. П. 
Грант, - пронизує собою всі наші думки про світ і про нас са
мих. Пришестя технології поставило вимогу змін у наших уяв
леннях про те, що є добре, що таке добро, як треба розуміти 
здоровий глузд і шаленство, справедливість і несправедливість, 
раціональність та ірраціональність, красу і потворність" .  

Сьогодні рівень технології, тобто розуміння і використання при
родних, людських та соціальних вимірів техніки, значною мірою 
визначає загальний рівень культури суспільства. Німецький філо
соф Г Рополь зазначає: "Разом із технікою повинен імпортуватися 
також і орієнтований на техніку спосіб життя: успішне передання 
техніки пов'язане з відповідним переданням культури". 

20.3. Зв'язок розвитку науки і техніки 
з розвитком суспільства 

Із розглянутих раніше положень можна зробити висновки : 
..,_ по-перше, про те, що 1-tаука, техніf(а, технологія є досить 

складними явищами суспільного життя і що вони пов'язані з 
глибинними засадами людського існуваю-tя � 

..,_ по-друге, про те, що між ними існує необхідний зв'язок . 
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Історія свідчить, що технічний розвиток може досягати досить значного 
рівня у відносно малорозвинених країнах, як це було, наприклад, у Старо
давньому Єгипті та Китаї XIV ст. Але наслідки такого розвитку ніколи не 
досягали тих результатів, що їх ми маємо в сучасній Європі. Це свідчить 
про те, що, незважаючи на можливість відносно автономного розвитку тех
нічних умінь, лише тоді розвиток техніки набуває характеру динамічного і 
стійкого у своїх основах процесу, коли він переплітається і поєднується з 
розвитком науки та соціальної структури. 

Те саме можна сказати і на адресу науки. Нині можемо констатувати, що 
вивчення прогресивного поступу суспільства свідчить про внутрішню 
єдність розвитку науки, техніки і технології. Європейська наука бере поча
ток із пошуків та відкриттів Стародавньої Греції, а саме - із дослідження 
змісту понять, що формують знання, а отже, з доведення, обrрунтування, ар
гументації, тобто з технологічної сторони інтелектуальної діяльності люди
ни. Так звана "теорема Піфагора" була відома своїми результативними 
величинами ще задовго до Піфагора, але характеру саме теореми, тобто 
логічного доведення, вона набула в Піфагора. 

Так само розуміння води як першооснови всього сутнього існу
вало у східній міфології, але лише Фалес Мілетський почав це 
обrрунтовувати, раціонально тлумачити та пояснювати. Ста
новлення науки у Стародавньому світі ще мало пов'язувалось 
із розвитком техніки. Тут наука, діставши поштовх для розвит
ку зі сфери соціального життя та технічної діяльності, нагромад-. . . . 
жувала переважно техючю складники штелектуальних пошуюв. 
І хоча окремі напрями знання перехрещувались із практични
ми потребами (наприклад, діяльність АрхШеда), це радше було 
винятком, ніж правилом. Ту ж тенденцію ми спостерігаємо і в 
Середні віки. Але самий факт втягування великої групи етносів 
у єдиний культурно-історичний процес сприяв поступовому роз
ширенню напрямів пізнання та сфер застосування знань. 

Найвражаючішою сферою технічної діяльності зрілого Се
редньовіччя було будівництво храмів .  Саме тут, за свідчен
ням істориків науки, ми й знаходимо перший відомий нам і вже 
згадуваний факт наукової експертизи проекту будівництва 
Міланського собору ( 1 386 р . ) .  Власне, стабільна картина роз
витку науки, техніки та технології в їх взаємозв'язку почи
нається в Європі з епохи Нового часу (XVII ст. ) .  Дослідники . . . 
видшяють наступю етапи в розвитку науки та техюки. 
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Осиовиі етап и розвитку науки і техиіта1 

---...- периш й етап (при бл. 1660 - прибл. 1 750) - 11ау"а і техиі"а тут іисти-
1пуш1ізуютьс;1 ( вшzш:.тоть А "адемії 11ау!( і влас11е i11J1ce11ep1m 
діяль1 zість) ; зв 'язо" мі:;1с 1 шукою і 111І?х11і1шю мо:;1с1 m просте:жити за 
mаюши 11а11рJшш1u : а) ви11ш;.:ає тех11іка дюt 1 1ау1швих е!(сnериме11тів, 
ЯІ\.а 11очи11ає досить аю11ив110 розвившпис;1 1ш (]Jy11mi ю1се 11шzшшх тех-
11іч11их досяг1 1е11ь ,- б) утверд:;1сується Jнеха1 1іч11а 1шрти11а світу; 

___ ...,.. д
ругий етап - 1 1очт1101< промисловоїреволюції (!(і11сць XVI!! ст. -усе 

ХІХ ст. ) .  Тут бурхливий розвt111101\. пи:х11іюt почшює вш югати зас
тосуват111я 11ауки. У той салшй час вш1шшє е1<0110.міч11а потреба у 
втіле1111і ІlО)lІ\.0{]0-іІІС/11jJуМеІІІШІЛЬІ/ l/Х 1ІШ1/ЮL(ІО6ШІЬ у вироб11ш1тво. 
Тобто вш1шшє зустріч11ий рух 1 1ауки, mex11i!(u і тех11ологіl' од1tе до 
од11ого ,-

'-----�· трепzій етш1 - ХХ ст. - тут зв 'язок 11аук11 і 1 1 1ех11і1ш стає сис11U!лю
тuч11им і спеціаль110 платювш1, і в чьш 1у зв 'нзку 11ауІ\.а поступово ви
ходшпь 11а провід1 1е A1ic1re 

Інколи виділяють ширші і, навпаки, детальніші періоди нау
ково-технічного розвитку. Наприклад, античну та середньові-
чну науку розглядають як перший етап , на якому шзнання ще до
статньо не відокремилось від ремісництва. Наукову революцію 
Нового часу виділяють як другий період - період відокремлен
ня науки від практичних потреб . А кінець ХІХ і ХХ ст. вважа
ють періодами 1ювоі· сиІІl{]Jетич1-юї взаємодіl" 11ауюt і 111ex1Li1cu. 

• У:;1се розгшшуті підходи до тюлізу poзвumf(y 11ауки та mex11fl(ll 

свідчать, що во11и, без11ереч1 10, пов 'яза1 1 і  з розвш111,·ом суспіль ства , з 

його поступом, але прялюго і простого зв 'язІ\.у тут пеJнає. Загалол1 

перева:;1сає те11депція до ітпе11сиrтішого розвитку іп111еле1<туальтшх 

1\ /еmодш< 1юу1\ового пошу1<у, Яf(У врешті-ре�ит резюл 1ує випередж:аль -
1шй хід розвипжу 11ayf(u порівшто з 111ex11if(OIO та вироб11ицтво.111. 

Але навряд чи ми знайдемо на протязі всієї історії європейсь
кої цив1шзації незаперечні та однозначні підтвердження визна
чального впливу науки і техніки на розвиток суспільства. Таку 
тенденцію можна спостерігати лише у другій половині ХХ ст. , 
але й тут говорити про неї можна лише з певним застереженням 
(про це докладніше йдеться у подальших підрозділах) . Важлив
ішими для розвитку суспільства є міжіндивідуальні зв'язки, ство-
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рення умов для свободи особи, характер зв'язків між політични
ми інститутами та громадянським суспільством. В історії євро
пейської цивілізації можна умовно виділити такі етапи, в яких по
різному постає зв'язок науки й техніки з розвитком суспільства: 

• на першому етапі в apxal'чllиx суспільствах зрушенl/я у техніці, тех
нологй" та знапнях позначалися на якісних змінах епох; 

• на друго.му етапі в цивіл ізованих доіндустріальllих суспільствах 
відбувався поступовий процес нагро.Jt.юджею-tя потенціалу методик інте
лектуальпого пошуку та технічних новацій; 

• иа третьому етапі інтегральний розвиток науки й техніки дедалі 
більше починає визначати перА1ш1е1-т11-tі (пеперервні) кроки в розвитку всіх 

провідних сфер суспільного життя. 

• Отже, наука, техніка, технологія - це надзвичайно складні і впли

вові напрями людськоl' життєдіяльності, пов 'язані зі способо.:w людсь
кого самоутверджет-LЯ у світі. Наука і техніка вступають у складні 
й иеодиозначиі зв 'язки з провідними сферами суспільного жшптя, але 

загалолt вплив науково-техllічного розвитку на суспільство зростає. 

20.4. Проблема оцінки впливу техніки 
на розвиток суспільства 

Як уже зазначено в попередньому викладі, у ХХ ст. техні
чний розвиток набув усебічного й бурхливого характеру . 
Тому ХХ ст. характеризують як ::::::}технічне, :::::}атомне, ::::::}кос
мічне, ::::::}кібернетичне, =>століття автоматики, ::::::}Комп'ютери
зації, =>роботизації та ін . Але ХХ ст. знаменне також надзви
чайно1-о , Ііечува�-1010 раніше н�аг1ру)кеністю усіх соціальних 
протиріч, надзвичайною конфліктністю і навіть трагічними 
соціальними катастрофами. Обличчя цього століття не мож
на собі уявити без техніки і технічних новацій. 

Розвиток транспорту, зв'язку, засобів комунікації зробили 
всю планету осяжною і досить невеликою. Люди стали жити 
тепер життям усієї планети і раптом наочно відчули реальний 
сенс терміна "людство ". Але водночас відчули і надзвичайну 
різноманітність, складність , неоднозначність суспільства, 
побачили й цілу низку смертельних небезпек для нього . І зно-. . . . . 
ву-таки значну роль у такому усвщомленю вщ1грала техюка 
в її зв'язку з -наукою і технологією. 

ТЕМА 20. ФІЛОСОФІЯ НА УКИ І ТЕХНІКИ 5 1 1 



Інколи сучасний стан справ у суспільстві порівнюють із 
сюжетом відомої казки: джин вирвався із пляшки, а прибор
кати його вже неможливо . 

Я/{ би там не було, а розвито/{ нау!(и і техні1ш у ХХ ст. змусив 
ува:жно до них придивитися, спеціально займатися іх дослід
женням. Унаслідок того вш-tи!(ли зовсім нові наую,t :  а) 
�філософія техн і!(и, або філософія науки і тех1-1 іки; б) 
�наукозт-твство ;в) �J{Okmлeкc технічних нау!(, що в А нгліі" 
іменується "Technology " ;  г) �історія природознавства та 
техт-tі!(и; д) �соціологія науки та техніки; е) �ін:нсещрна 
психологія та ін. Зусиллями цих наук розроблено цілий 1<.омплекс 
проблем. 

Насамперед - це проблема загально і· оцінки феномену техні/{и 
в розвитку сучасної цивілізації. За класифікацією К. Ясперса, у 
другій половині ХХ ст. сформувалися три позиції щодо оцінки 
техюки. 

оптимісти чна 

песимістична 

1-1ейтральна 

Оптимістична оцінка роз
витку техюки резюмована в 
різних варіантах концепції" 
техно!(ратизму, що її запо
чаткував американський 
дослідник Т Веблен . Вихід
ну тезу можна сформулюва-
ти так: техюка сама здатна 

нейтралізувати або й подолати ті негативні наслідки, які несе 
людству її розвиток і поширення. Тобто технічні системи ство
рюють засоби і передумови поступової гармонізації життя і про
цесів у суспільстві . Для такої оцінки, безперечно, є підстави . 
Справді, ми бачимо, як прогрес техніки дає змогу переборюва
ти смертельні раніше хвороби, зменшувати гостроту екологіч
ної кризи, вирішувати конфліктні ситуації у суспільстві, забезпе
чувати динамічний стан суспільної інфраструктури .  Але 
громадськість непокоїть те, що за кожним новим поворотом у 
науково-технічному поступі виникають нові небезпеки, причо
му масштаб їх загрози зростає, і наперед невідомо, чим повин
но буде людство розраховуватися за чергову технічну вигадку. 

Крім того, на розвиток техніки впливає і соціальний егоїзм, 
тобто в гонитві за технічними новинками дуже часто не вра-
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ховують їх зворотного негативного впливу на людину. У соц
іально-політичному аспекті людство, знову-таки, не застра-. . . . 
ховане вщ авантюристичних кроюв деяких поштиюв на зра-
зок Садама Хусейна аб о в ід захоплення ядерної зброї 
злочинцями. 

Нарешті, розвиток техніки веде до дедалі більшого її проник
нення у психологічні сфери людського життя. Тут виникають 
застереження морального і гуманістичного характеру: чи не при
зведе цей розвиток до тотального контролю за людьми з боку 
інформаційно-поліцейських служб? До тотального контролю за 
думкою? 

Песимістичний напрям оцінки техніки дістав назву технофо
бії- жаху перед технікою. Прихильники такої оцінки висувають 
наведені раніше аргументи і роблять висновок про марність оч
ікування добра від розвитку науки і техніки. На їх думку, цей роз
виток не приведе ні до чого іншого, крім перетворення самої лю
дини на елемент технічних пристроїв .  Людина вже відлучена від 
натуральних форм та проявів життя, від природи, а надалі ця тен
денція стане панівною. Комп'ютерна техніка не зробить люди
ну ні розумнішою, ні щасливішою, а радше ще більше незахище
ною і безпорадною, нездатною протистояти життєвим 
негараздам. Планета Земля поступово стане непридатною для 
життя, і, отже, бажання людини досягти благополуччя за допо
могою техніки призведе до її виродження. 

Нарешті, нейтральну оцінку науково-технічного розвитку 
можна передати словами К. Ясперса: "Одне, в усякому разі , 
очевидно: техніка - лише засіб , сама собою вона не є ні доб
рою, ні поганою. У се залежить від того, що з неї зробить лю
дина, чому вона служитиме, в які умови людина її поставить" . 
"Оскільки техніка сама не ставить перед собою ніякої мети, 
вона перебуває по той бік добра та зла або передує їм" . Ця 
оцінка теж має своє виправдання і свої підстави . Але вона 
применшує значення вихідного зв'язку техніки з глибинними 
засадами людського буття . 

Коли кажуть, що за допомогою ножа можна зробити хірургічну опера
цію і врятувати життя людині, а можна навпаки - убити людину, то чомусь 
забувають про те, що ніж спеціально зроблений для того, щоб розтинати 
речовину чи тканину, а отже, самий факт його створення передбачає таку 
культуру і таке розуміння існуючого, за яких припускається можливість і 
виправданість механічного розтину природно існуючого під час людського 
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втручання у світ. Наполягання на неприпустимості вбивства свідчить лише 
про бажання обмежити сферу застосування ножа, а не про ліквідацію у ньо
го властивості розтинати . Відомий вислів доречно відзначає: "Якщо в пер
шому акті на стіні висить рушниця, то в якомусь акті вона повинна вистре
лити" . Тобто без наявності в техніки певних властивостей, що закладені в її 
конструкцію під час виготовлення, без певної світоглядно-психологічної та 
теоретичної основи технічної діяльності техніку неможливо було б викори
стати як у позитивному, так 1 в негативному планах. 

• В оцінці техніки як нейтральної прихована дуже небезпечна акс

іома про те, що слід не стільки вдосконалювати техніку в напрямі 
зменшення або нейтралізації ії негативних функціональних проявів, 
скільки певншw ЧИl-lОМ виховувати та дисциплінувати тих, хто пра
цює з технікою. Не відкидаючи значенl-lя ocтal-ll-lьoгo, ще раз зробшло 
1-шголос на тому, що не мож!-lа штучl-lо відривати техніку від ії інте
лектуального та психологічного забезпечення. З огляду на попередні 
міркуванl-lя не можна 1-le визнати справедливість за словами Ф. Рап
па: "Амбівалентність (1-lаявl-lість протилежних значеm) техніки 1-le 
можна усуl-lути. Техніка слу:нсить для полегшею-tя і вивільнення, але 
також створює нові обмеження, обтяження та прилучення, іі" вва
жають гарантом людського розвитку та соціальтюго поступу, про
те вона викликає також нелюдські й руйнівні наслідки ". 

Зауважимо й те ,  що сумнозвісна Чорнобильська катастрофа засвідчила: 
мало мати навчений персонал, треба ще й техніку зробити такою, яка би була 
максимально безпечною навіть за умов помилок з боку персоналу. 

' 
• 

У техніці дуже виразно постає вихідний драматизм людського ста
новища у світі, бо ми не можемо бути людьми без техніки,  як і не 
можемо тотально технізуватися. Ми не можемо існувати, не втру
чаючись у самодостатній хід природних процесів ,  але це втручан
ня може нам вартувати нашого існування і навіть існування на-
шої планети . 

Наука та техніка схематизують, ділять, фрагментують безперервну 
стрічку життя, але саме через це огрублення ми починаємо бачити, розуміти 
і цінувати цілість та безпосередність. Принаймні сьогодні ми розуміємо, що 
людський шлях цивілізованого розвитку (правда, лише в європейському 
варіанті) - це шлях до диференційованої суцільності, до збільшення склад
ності культури та інтелекту, нюансів у нашому ставленні до буття, а все це 
ми здобуваємо за допомогою техніки .  За влучним визначенням К. Леонтьє
ва, роЗВJ-!ТОК культури постає як розповсюдження "квітучої· складності та 
розмаі'тоі· гармонійно і· творчості " 
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20.5. Особливості історичного розвитку 
науки і техніки 

Наука і техніка можуть розвиватися як через поступові . . . . . . 
юльюсю нагромадження, так 1 через досить радикалью змши 
в їх вихідних підвалинах. Перший шлях розвитку визначаєть
ся, звичайно, як еволюційний, а другий - як революційний . 

Першою технічною революцією вважають так звану нео
літичну революцію у знаряддях праці, що відбулася приблиз
но за 1 0  - 8 тис. років до Р .Х. До цієї революції знаряддя праці, 
що їх виготовляли з каміння протягом близько 1 ,5 - 2 млн років, 
були грубі і примітивні . Але ось раптом знарядь праці стає на
багато більше, вони значно досконаліші, витончені, і їх іноді 
важко відрізнити від творів ужиткового мистецтва. 

Другу (дуже важливу за наслідками) технічну революцію Євро
па переживає у другій половині XVIII - на початку ХІХ ст. Це 
так звана промислова революція: тут виникають машини, для яких 
характерна наявність трьох конструктивних елементів: 1 )  робо
чого знаряддя; 2) передавального механізму та З) силового при
строю. Машини надзвичайно збільшують продуктивність праці 
і поступово починають проникати в різні сфери життя. 

Першою науковою революцією більшість дослідників вважає 
виникнення науки в XVII-XVIII ст. ,  тобто виникнення сучас
ної експериktентальної науки. У цей період уперше створюєть
ся цілісна наукова теорія, що містить всі необхідні ознаки 
науки як такої, - це класична механіка Ньютона . Ця теорія 
мала добре розвинений математичний апарат і давала мож
ливість обчислювати і передбачати хід фізичних процесів . 

На зламі ХІХ-ХХ ст. відбулася нова наукова революція, унас
лідок якої утворилась некласична наука: =>теорія відносності, 
=>квантова механіка, =>галактична астрономія, =>кібернетика. 

• Наука у ХХ ст. вийшла на дослідження "мікро", "макро " та "мега
процесів" світу в іх єдтюсті та переплетенні і тим самим відкрила 
шлях до небачених раніше техніко-технологічних зрушень. Це, зок
рема, створення �космічно і· техніки, �геююі· інженер й: �комп 'ю
терноі: �лазерної техніки, �ядерної енергетики та ін. 
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Одним із наслідків цієї революції був вихід науки та техніки 
на принципово новий рівень взаємодії: складність сучасної тех
ніки є такою, що керувати нею без попереднього наукового дос
лідження, обrрунтування, експериментування неможливо. 

' 
• 

Тому у ХХ ст. відбулися процеси: а) органічного злиття розвитку 
науки і техніки; б) виходу науки на провідне місце в її зв'язку з тех
нікою. 

А результатом того врешті-решт стала і певна революція 
у конструкції машини: з '  явився так званий четвертий елемент 
машини - кібернетично-обчислювальний пристрій, що поро
див тенденцію до перетворення машини в саморегульований 
машинний комплекс. У се це часто визначають як науково
технічну революцію ХХ ст. 

Як уже було відзначено, бурхливий розвиток науки і техн
іки у ХХ ст. загострив або змусив трохи по-іншому зрозуміти 
деякі традиційні проблеми людського буття, а отже, пробле
ми філософії та соціології. Серед них - перегляд періодизації 
історії європейської цивілізації. Ще на початку 60-х років фран
цузький соціолог Р. Арон виділив 5 стадій економічного рос
ту європейського суспільства .  

традиційне суспільство, що  жило за  рахунок продуктів, які воно бра
ло переважно з природи, без суттєвих змін останньої; 
підгопювка зрушет-tя - це період епохи Відродження і почапюк епохи 
Нового часу; 

-----

зрушення - період перших технічних відкритт.ів промисловоі· рево
люції"; 
індустріальне суспільство, що активтю переробляє природу на остюві 
машинного виробництва; 
постіндустріальне суспільство - суспільство, що використовує ав
томатизоват-tе виробництво, кероване інформаційною технікою, в 
усіх сферах житлzєдіяльності й орієнтоване на масове задоволеюtя 
життєвих потреб своіх членів. 

Ж. Еллюль, загалом поділяючи подібний погляд, виділяє у 
зв'язку з цим у розвитку техніки три стадії: 1 )  знаряддя ручної 
праці,· 2) машини�  З) автомати. 
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Американський дослідник Г. Ка!-і дає таку періодизацію роз
витку суспільства, пов 'язану з розвитком науки і техніки . 

1 )  велика сjльськогосподарська революція, 
що відбулася приблизно 1 О тис . років то.му 
і забезпечила людству стабільні засоби 
для існувант-tя 

2) великий перехід, що розпочався у 

XVII ст. ,і є переходом від 

традиційного суспільства до 

технотронного (панування техніки). 

Цей період має З стадії".· 

� а) індустріальна революція 
(почалася прибл. 200 років) 

� б) технологічна революція 
(розгорнулась у другій половині 
ХХ' ст. і триватиме близько 200 
років) 

� в) постіндустріальна революція 
(вона знаменуватиме собою 
повернення до прямих зв 'язків із 
природою на основі надзвичайно 
гнучкої та розвиненої· 

технології) 

Дещо інші періоди в розвитку суспільного науково-техніч
ного поступу виділяє французький соціолог Ж. -П. Кантен. Це 
три хвилі : перша хвиля - промислова революція, друга хвиля 
- науково-технічна революція ХХ ст. ,  третя хвиля - техно
логічна революція, що почалася у 80-х роках ХХ ст. 

• Але и1ироко 11отіяm1пя третьої" хвилі ввійшло в 1-шуковий обіг після 
виходу у світ прсщі американського дослідника А.Тоффлера "Третя 
хвиля ". На ду)нку Тоффлера, трепzя хвиля паукоео-технічного посту

пу - це технологічна революція, що зав.ер�иує аграрну ( "перша хви

ля ") та пролшслову революцію ( "друга хвиля ") . А.Тоффлер вва:жає, 
що технологічна революція приведе до повернеют до доіндустріаль 
нuх форм розвитку суспільства на иовій ос1-юві - на основі �біоін
дустрй; �косл1іч1ю1· тд �електроюю і· техніки. 
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Ми можемо відзначити, що в основних рисах наведені рані
ше періодизації збігаються. Вони чітко ділять історію на індус
тріальний та доіндустріальтшй періоди, а в межах першого акцен
тують увагу на етапах якісних змін науки, техніки та їх зв'язку. 
Розглядаючи історичну динаміку європейського суспільства, ми 
можемо приймати цю періодизацію як науково достовірну та 
виправдану, хоч у розгляді інших параметрів історичного жит
тя суспільства можемо застосувати інакші підходи. 

• Конспштуємо як висновок, що у ХХ сп�. ми спостерігаємо спалах 
інтересу до науки і техніки, а головне - зростши-1я рівня самосвідо
мості людства у зв 'язку з іх впливом. І це можна виділити як одну з 
яскравих особливостей сучасного науково-технічного розвитку. Без
перечно, провідною особливістю сучасних процесів науково-техніч
ного розвитку слід вважати вступ європейського суспільства саме в 
період "третьої· хвилі " - технологічної революції". 

Згідно з думкою А.  Тоффлера, першими симптомами наближен
ня до цієї хвилі, що з'явилися вже наприкінці 50-х років ХХ ст. , 
можна вважати те, що масове індустріальне виробництво, з од
ного боку, призвело до роздрібнення напрямів його застосуван
ня і на цій основі - до збільшення ступеня однорідності вироб
ничих показників (це відкривало можливість уніфікації з 
подальшим застосуванням обчислювальної техніки), а з друго
го боку - до занепокоєння та незадоволення стандартизацією 
життя, що стрімко насувалася на розвинені країни. 

Крім того, розгортання науково-технічної революції дуже скоро почало 
призводити до небезпечних екологічних наслідків. Усе це й спричинило пе
ренесення акценту з продукування техніки на розроблення технологій і техно
логічних процесів . Відмінність останніх полягає у всебічному врахуванні ант
ропологічних, психологічних, екологічних, етичних та інших чинників 
функціонування техніки й технічних комплексів . Біогенна інженерія, замкнені 
безвідходні виробничі цикли, ефективне використання природних енергетич
них ресурсів, охоплення ширшого, ніж звичайно, кола чинників, залучених у 
виробництво, максимальне врахування людських потреб, психологічних упо
добань, етичних норм - усе це суттєві риси технологічної переорієнтації. 

Провідна роль в усіх цих процесах належить кібернетичним та електрон
но-обчислювальним приладам, широкому застосуванню комп'ютерної тех
ніки, бо лише за допомогою саме такої техніки можна керувати вже назва
ними процесами . У зв 'язку з колосальним зростанням значення 
комп'ютерно-обчислювальної техніки деякі дослідники дещо по-іншому 
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оцінюють роль засобів інформації та комунікації у розвитку людства. Так, 
відомий американський теоретик постіндустріального суспільстваД. Белл 
вважає, що найважливішими ланками суспільного розвитку є ті , що визна
чають інфраструктуру суспільства, тобто засоби комунікації. Сюди він відно
сить : а) транспорт; б) засоби доставки енергії; в) телекомунікації (аудіо- та 
відеотехніку, комп'ютери тощо) . На думку Д. Белла, саме комп'ютерна тех
ніка разом з іншими сучасними засобами перероблення інформації здатна 
призвести до революційних змін у суспільстві й відкрити нову еру в добро
буті і взаєминах між людьми. Але водночас швидкий темп змін у сфері ви
робництва ставить неабиякі вимоги перед духовним розвитком суспільства. 
Д. Белл закликає до "інтелектуальної мобілізації" , щоб не спасувати перед 
валом техючних досягнень. 

Дж. Гелбрейт і деякі інші філософи та соціологи висунули тезу про те, 
що кожна історична епоха має свої провідні засоби технічно-виробничої 
діяльності, опанування якими вирішує долю суспільного поступу. В архаїч
ному суспільстві такий засіб - це земля й людина (звідси - масові пересе
лення народів); в індустріальному суспільстві - засоби енергетики, у пост
індустріальному - інформаційні засоби. У цьому суспільстві той, хто володіє 
інформацією, володіє всім .  

Комп'ютеризація та інформаційна технологія суттєво змінюють структу
ру та динаміку розвитку суспільства. По-перше, вони, за слушним виснов
комЖ. -П. Канте на, призводять, з одного боку, до розречевлення діяльності . 
Якщо досі стосунки між людьми опосередковували речі , то тепер на перший 
план виходить пряма комунікація . У сфері виробництва дії людини дедалі 
більше починають пов'язуватись з оперуванням знаково-символічними фор
мами, а не матеріальними масами. Зрозуміло, що при тому зростає роль інте
лектуальних чинників. З іншого боку, іде ускладнення діяльності у зв'язку 
із збільшенням у ній питомої ваги інтелекту і , отже, - питомої ваги особи. 

Які ж тенденції суспільного розвитку спостерігаємо в умо-
вах розгортання «третьої хвилі» науково-технічного поступу? 

• Годі очікувати припинеІlня чи вичерпання науково-технічного розвит
ку, ад:же він нерозривно пов 'язаний з екзистенцією людини. Навпаки, ми 
повию-tі очікувапт в цій сфері нового злепzу. Адже сучасні моральні імпе
ративи вимагають зменшення розриву між заможними та незамож
нШІm як в окремих краіі-tах, так і в міжнародних відносинах. Без техиі
ч1-tих 111а наукових досягнень зробити це просто неможливо. Без науки й 
технікzі немо;;1сливо також забезпечити функціонування сучасної" еко
номіки. Крім того, наукові та техиічні досягнення нагромад;;1суються у 
наш час нечуваниіІШ темпами. Припинити іх розвиток поки що просто 
неможливо; залишається завдання його регулювати. 
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' Отже, науково-технічний прогрес, судяч и  з усього, поки що йтиме 
невпинно, з нарощуванням темпів . Але він вимагатиме в ід країн, 

• що займають у ньому передові рубежі : 

� 1) комплексного розв 'язаю-tя проблем життя в умовах тех
нологічноїреволюції; 

�2) поступового залучення до науково-технічного поступу 
широкого світового загалу, бо інформаційно-технологічні пере
творення не мо;;куть мати локального характеру. Політика 
в постіндустріальному суспільстді мо:ж:е справді перетворити
ся у "соціальну технологію ",· 

� З) пріоритетного розв 1язання гуманітарних проблем, бо 
йдеться про перехід до інтелектуальніших і потужніших засобів 
:JІситтєдіяльності. Деякі дослідники вважають, що за таких 
умов .може суттєво зрости значення релігй: традиційтшх сусп
ільних та загальнолюдських цінностей. Це тенденції, які можна побачити в розгортанні "нової хвилі" 
за оптимістичного погляду на неї. А за песимістичного? Ну зви
чайно, найпесимістичніший погляд переростає в апокаліптич
ний: він пророкує поступову загибель людства у другій половині 
ХХІ ст. ,  частково від негативних екологічних наслідків техніч-

. . 
ного поступу, частково - вщ неспроможност1 опанувати сили, 
пробуджені ним. Полегшені варіанти песимізму передбачають 
поступове втягування людства в безвихідь і суттєве обмеження 
технічного розвитку. Хворе людство на хворій планеті почина
тиме своє пристосування до життя спочатку. 

520 

• Але обидва прогNози - і оптимістичний, і песимістичний - потребу

ють дій, му:;ююсті, т-шпюги і ба.жання долати життєві перешкоди. Це 

тако:ж; одит·t із підсумкових висиовків апалізу сучасної ситуації 
у науково-технічт-юму розвитку. 

Висновки 

іЬ Філософія науки й техніки - надзвичайно важливий у 
сучасних улювах напрям філософських дослід:JІсень, що )\1.ає 
своl' корені у філософській традиції: але відбиває факт зро
стаття впливу науково-технічного поступу на всі сфери 
людського життя і водночас з.мушує по-іншому підходити 
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й до розгляду деяких традицій!-іих філософських проблем. 
У колі найперших проблем філософії науки і 11'zехніки знахо
дяться: усвідомлення сутності науки 111а техніки, z�\" зв 'язків 
із підвалинами людського способу буття та поступом. су
спільст,ва, осмислення перспектив розвитку індустріальної 
цивілізації: 

Резюме 
Ф Феномен тпехllіки є проявом того особливого спютювища людипи у світі, 

що визначається на.магтmям сш10утвердитись у буттпі через опануват-t
ня за допомогою скінчеттого, алгоритмізова!lого, раціотюльтюго, л1ехат-1-

іч1юго, складносполученого - нескін чет-mим, спонпzат-ишм, самодос

татніл.1, безперервним і ціліс1шл1. 
® Техт-tічтш творчість людипи лише тподі т-шбуває характеру безперервного 

поступу, коли вона поєднується з розвитхом науки. А ле, перехрещую
чись, шляхи розвитпку тшуки й технітш не зливаються остаточно, зали
шаючись автотюлши.ми сферами людської діяльтюсті. У ХХ ст. зв 'язок 
1-lауки й техl-lіки стає ще тісl-lішим; розвиток науки й т.ехніки має дедалі 
більший вплив на розвшпок суспільства, що вимагає змін у міжіндивіду

альllих стосуюшх. Він впливає також на розвиток знання, норм моралі. 
® Найважливішою особливістю сучастюго пауково-технічтюго розвит.ку 

є вступ його в період «третьоі' хвилі», т.обто в період технологічноУре
волючй: що пов 'язана з фроттшльпим впровад;;1се1тям комп 'ютерна і· та 
електроюtо-обчислювальтюї техніки, з урахування,н у пzехнічній т.вор
чості атпропологічних та екологічних читтиків, із використаm1ял1 біо
геююі· ін:Jкенеріі: космічної· техll іки і природних джерел енергй; "111ре-
1то хвилю " часто характеризують як повернеш-fя до передіІlдустріальних 
форм людської :Jtситтєдіяльиост.і шt новому рівні. 

® До особливостей сучас11их процесів иауково-техиічтюго розвипжу л10:;1с1ю 

відиести такоJІс суттєве зростат111я салюсвідомості пауки й 111ех1-1іч1ю1· 

діяльтюсті, розречевлеття діяльпості втюслідок зросm.а!-lня Зl-lачеттл інфор
маційтшх процесів, ускладнеІ-fІіЯ діяль!lості вNаслідок й. ітmzелектуалізацЛ. 
Тендет-щй сучасного 1-шуково-111ехніч1юго розвитку л10жна оціюовати оп

тимістичио та песимістичтю, але в будь-якшvtу разі розвиток науки й тех-

1-1іки потребує глибокого вивчетщ розуміння та енергійних дій. 

C1J Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Фl)zософія науки і техніки як напрям сучасної філософй': причини вшLик

llеmія та проблематика. 
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2. Поняття науки, ії суттєві ознаки та прояви у суспільному жип1ті. 
З. Поняття тех!-lіки та тех1юлогй; і:Х взаємозв 'язок. 
4. Впливи тех!-lіки та техніч1юі· діяльності 1ю розвиток суспільства. ОсІlовні 

оцінки такого впливу та і:Х аналіз. 

� Теми для рефератів, доповідей і контрольних робіт 
1. Філософія науки і техніки: історія формування проблематики. 
2. Взаємозв 'язок науки та техпічтюі· діяльтюСІnі в історіі" людст,ва. 
З. Поняття науки, ії суттєві ознаки та прояви в суспільному житті. 
4. Особливості історичного розвитку науки. 
5. Поняття техніки та технологй". Супшість сучасноїтехнологічноїрево

люції. 
6. Вплив техніки на процеси розвитку історй'. 
7. Аналіз основних оцінок впливу техніки та тех1-юлогй" на розвиток сусп

ільства. 
8. Поняп1тя інформаційного суспільства. Людитш і комп 'ютер. 

� Завдання для самостійного опрацювання і закріплення 
матеріалу з теми 

Завдання 1. Окресліть коло питань філософії науки та техніки; поясніть при
чини появи цього напряму філософських досліджень. 

Завдання 2. Розкрийте зміст поняття техніки в його основних значеннях. 
Завдання 3. Дайте пояснення основних елементів техніки (за Х.Ленком та 

Г. Рополем). 
Завдання 4. Розкрийте зміст поняття технології та зростання значення тех

нології в сучасному суспільстві . 
Завдання 5. Окресліть та охарактеризуйте поняття науки та її основні оз

наки. 
Завдання 6. Наведіть варіанти сучасних періодизацій історії людства, що 

базуються на врахуванні впливу науки і техніки на хід історії. 
Завдання 7. Дайте характеристику сучасним оцінкам впливу техніки на роз

виток сусшльства. 
Завдання 8. Поясніть сутність технологічної революції ("третьої хвилі") у 

розвитку науково-техючного прогресу. 

W Додаткова література з теми 
1.  А . .  1 1осов Н. М. Разум, человек , общество,  будущее . - К., 1 994. 
2 . Волков Г. Зра роботов и зра человека . - М . ,  1 99 1 .  

З . Гло бал ьньrе проблем ьr и общечел овеческие цен ности .  - М . , 1 990.  
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4 .  Горохов В. Г. ,  Роз1111 В. М. Введение в философию техники . - М . ,  1 998 .  
5. Желібо Є П., Заверуха Н. М . .  Зацарний В .  В .  Безпека життєдіяльності. - К . ,  Львів, 200 1 .  
6 .  Йолон П. Тенденції розвитку сучасної м етодології науки . // Філософ.  і соціал. 
думка . 1 99 5 .  No7-8 . 
7. Канке В. А .  Зтика . Техника. Символ .  - Обнинск, 1 996.  
8 .  Келле В. М. Наука как компонент социальной системь1 .  - М. ,  1 9 8 8 .  
9 .  Князев В .  Н. Человек и технология . - К . ,  1 990 .  

1 0. Ленк Х. Размьrшления о современной технике. - М . , 1 996.  
1 1 .  Мельник В. П. Філософські про блеми технік ознавства . - Львів , 1 994.  
1 2 . Наука и культура. - М., 1 99 1 .  
1 3. Новая технократическая вол на н а  Западе. - М . ,  1 9 86 .  
14 .  Піча В. М.  Соціологія науки. Матеріали до лекції. - Львів, 1 99 5 .  
1 5 .  Ракитов А . И. Философия компьютерной революции . - М . ,  1 99 1 .  
1 6. Философия техники в ФРГ. - М . ,  1 989 .  
1 7 . Фолта Я. , Новь1 Л .  История естествознания в датах . - М . ,  1 98 9 .  
1 8 . Ясперс К. Смь1сл и назначение истории . - М . ,  1 99 1 .  
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Заключне слово 

Перегляд найва:нсливіших проблем сучасноz"філософіz·т,а особли
востей філософського осмислення світу, проведений у даному по
сібнику, 7-tавіть у такому скороченому варіанті засвідчує, що філо
софія постає своєрідним інтелектуальним "початком " ( "архе ") 
людини: це є діалог людини із самою собою, ії самозасвідчення. Усві
домлення цього моменту дозволяє виділити у змісті філософП дві 
найважливіші сторони: 

V предм,етно-інформативну: вона пов 'язана із необхідністю про
сто знати певні 111еми, проблеми, категорй

.
філософй; провідну струк

турну визначеність zi" тем та проблем, орієнтуватись в іс111орП філо
соф й; у іїзмістовій та історичній диференціацй:· V буттєва-екзистенціальну: будь-яка справжня філософія 
здійсюоє певний прорив у нові виявлення чи 7-юві ракурси буття як в 
його природно-космічних, так і в екзистенціальт-ю-особистісних 
вимірах. 

Безум.овна, завдаю-1я посібника, тим більше скороченого, полягає 
в окресленні першоz· сторони філософПяк сфери знання. Але викона
ти це завдання поза neвнu/vtu JІ-сивими зв 'язками з другою стороною 
навряд чи можливо. Тому посібник має ще одне завдання -пробуди
ти інтерес до філософії

. 
і перевести ії вивчення у самостійне мірку

вання як світоглядного, так і особистісного самовuховт-юго станів. 
Ва:жливо збагнути, що факт зустрічі людитш із світом - це реаль
не диво, оскільки лише людині відкривається буття як горизонт її 
пізнання, діяльності, сш11оздійснення. 

Список літератури наприкінці посібника допоможе стати на цей 
шлях ко:жній людині, що зацікавиться філософією серйозно. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ "ФІЛОСОФІЯ". 

1 .  Поняття світогляду, його складові та значення у житті людини. 
2 .  Вихідні особливості людського становища в світі ; необхідність людсь

кого самовизначення. 
З .  Типологія світогляду. Світогляд і філософія. 
4 .  Особливості міфології як світогляду. Причини "міфологічного ренесан-

су" у ХХ ст. 
5 .  Характерні риси філософського мислення. 
6 .  Структура та функції філософського знання. 
7 .  Проблема "Схід-Захід" у розвитку сучасної цивілізації. 
8 . Особливості західного та східного філософського мислення. 
9 .  Канонічні джерела, світоглядні ідеї та філософські школи Стародавньої 

Індії. 
1 0 .  Канонічні джерела, світоглядні ідеї та філософські школи Стародав-

НJі>..ЬГо Китаю. 
1 1 .  Особливості, умови виникнення та етапи розвитку античної філософії. 
1 2 . Ідеї, провідні школи та представники античної натурфілософії. 
1 3 . Оцінка діяльності давньогрецьких софістів, їх ідеї та представники. 
1 4 . Життя та філософська діяльність Сократа. 
1 5 . Теорія ідей Платона; її прояви у вченні Платона про людину та держа-

ву . 
1 6 .  Вихідні ідеї філософії Арістотеля. Арістотель про світоустрій. 
1 7 .  Логічне вчення Арістотеля; арістотелеві етика, політика та поетика. 
1 8 . Загальні особливості, ідейні  здобутки та основні філософські школи 

завершального циклу розвитку античної філософії. 
1 9 . Радикальні зміни у світогляді при переході від античності до європейсь

кого середньовіччя . 
2 0 .  Місце філософії в духовному житті середньовіччя та її завдання в цей 

історичний період. 
2 1 .  Християнська патристика: ідеї, представники та роль у духовному роз

витку Середньовіччя . 
2 2 .  Порівняльна характеристика вихідних ідей схоластики й містики; їх 

представники. 
2 3 .  Основні  проблеми, ідеї та представники схоластики і містики зрілого 

Середньовіччя; вихідні  ідеї "томізму" . 
24.  Суперечливий характер духовних процесів європейського Відроджен

ня; явища "титанізму" та "фаустівського духу" . 
2 5 .  Напрями, ідеї та представники філософії європейського Відродження. 
2 6 .  Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості 

розвитку філософії. 
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2 7 .  Мислення "здорового глузду" в Європі Нового часу; вихідні особли-
вості новоєвропейського світогляду. 

2 8 .  Методологічні ідеї Ф.Бекона та Р .Декарта. 
2 9 .  Гносеологічні ідеї Дж. Локка, Дж. Берклі , Д.Юма. 
3 0 .  Учення Б.Спінози та Г. Лейбніца про субстанцію. 
3 1 .  Вихідні ідеї європейського Просвітництва.  
32.  Б. Паскаль про становище людини у світі .  
3 3 .  Особливості та  здобутки німецької класичної філософії. 
34 .  Вихідні ідеї філософії І . Канта. Етапи його філософської діяльності .  

" Коперніканський переворот" І .Канта у філософії. 
3 5 .  І .Кант про рівні та форми пізнання. 
3 6 .  "Категоричний імператив" І . Канта та його сучасна оцінка. 
3 7 .  Особливості та ідейні здобутки філософії Г.Гегеля. Система філософії 

Гегеля. 
3 8 .  Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха. 
3 9 .  Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та некласичної 

філософ ій . 
40 . Ідеї А.Шопенгауера та С .К'єркегора. 
4 1 . Ф .Ніцше: ідеї "філософії життя" . Ф.Ніцше та ніцшеанство. 
4 2 .  Напрями розроблення "наукової філософії" у ХІХ ст. 
4 3 .  Загальні особливості та провідні напрями філософії ХХ ст. 
44 . Ідеї, представники та здобутки неопозитивізму та постпозитивізму. 
4 5 .  Ідеї та представники Львівско-Варшавської філософської школи логіч-

ного позитивізму. 
4 6 .  Ідеї та представники філософії екзистенціалізму. 
4 7 .  Ідеї філософської антропології та персоналізму у філософії ХХ ст. 
4 8 .  Ідеї фрейдизму та неофрейдизму та їх вплив на громадську думку ХХ ст. 
49 . Філософія історії та культурологія у філософії ХХ ст. 
5 0 .  Релігійна філософія ХХ ст. 
5 1 .  Загальні особливості української філософії та основні етапи її розвитку. 
5 2 .  Особливості виникнення філософської думки в Україні. Філософські ідеї 

та джерела часів Київської Русі . 
5 3 . Український гуманізм та його особливості .  Братські школи та поява 

професійної філософії в Україні . 
5 4 .  Роль перших вищих навчальних закладів в розвитку української куль

тури і філософії. 
5 5 .  Життя та філософська діяльність Г. Сковороди. Г. Сковорода про людсь

ке самопізнання, світоустрій та співвідношення "голови і серця" .  
5 6 .  Університетська філософія в Україні ХІХ ст. 
5 7 .  Філософські ідеї в українській літературі ХІХ ст. : М . Гоголь, Т.Шев

ченко, І .Франко.  
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5 8 .  Філософські засади громадсько-політичних рухів в Україні ХІХ ст. 
59. Загальні особливості розвитку української філософії у ХХ ст. 
60. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. 
6 1 . Людські виміри проблеми буття .  Буття як цінність та міра моральної 

відповідальності сучасної людини . 
62.  Категоріальні визначення буття у класичній та некласичній філософіях. 
63 .  Особливості некласичного філософського розуміння буття. 
64. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття . 
65 .  Зміст та значення "антропного принципу" у сучасній науковій картині 

світу . 
66 .  Проблема онтологічного статусу свідомості та її вихідні ознаки. 
67 . Основні концепції походження свідомості та їх порівняльна характери

тика. 
6 8 .  Предметність свідомості . Роль людської свідомості у взаєминах люди

ни і світу.  
69 .  Структура та функції свідомості .  
70 .  Іде�Льність свідомості. Свідомість , мова та знакова діяльність . Мислен-

ня та творчість . 
7 1  . Співвідношення понять буття, життя людини та її існування. 
72 .  Сучасні концепції походження людина та їх оцінка. 
7 3 .  Співвідношення понять "людина-індивід-особа-особистість-індивіду

альність" .  
74 .  Структура людської особистості, її основні прояви. Поняття самості в 

структурі особистості . 
7 5 .  Поняття цінностей. Вихідні цінності людського буття. 
76 .  Поняття та прояви свободи. Свобода як людська цінність . 
77 .  Проблеми смерті , безсмертя та сенсу життя в їх філософському окрес

леню.  
7 8 .  Поняття пізнання. Види пізнання та їх співвідношення. 
79 .  Порівняльна характеристика наукового та художньо-мистецького 

шзнання. 
80 .  Рівні та форми пізнання. Пізнання як процес. 
8 1 .  Особливості та роль чуттєвого пізнання у формуванні знань. 
8 2 .  Раціональне пізнання, його форми та евристична роль. 
8 3 .  Поняття істини в пізнанні . Істина і правда. 
84. Особливості методологічної ситуації в сучасній філософії. 
8� .  Сутність та структура методу як способу організації людської діяльності . 

Поняття методу, методології та методики. 
86. Проблема методу та методології в сучасній філософії. 
87. Методи і форми наукового пізнання. 
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8 8 .  Предмет і завдання філософії історії як особливого напряму філософсь
ких досліджень. Історія як особливий вид реальності . 

89 .  Проблема спрямованості історичного процесу та значення її вирішень 
для життєвого ор1єнтування людини. 

90 .  Проблема смислу історії. Співвідношення прогресу та регресу в істо-
ричному процес�. 

9 1 .  Проблема суб ' єкту історії та її можливі вирішення . 
92 .  Рушійні сили історії, її умови, чинники та фактори. 
93. Онтологія соціального. Поняття таз:місгсоціальн:их якостей. 
94. Поняття суспільства . Співвідношення суспільства і природи. 
95 .  Суспільство як  система, основні сфери суспільного життя та їх 

взаємозв'язок. 
96. Людина і суспільство: основні аспекти співвідношення. 
97 .  Духовне життя суспільства, його особливості та складові .  
98 .  Особливості проявів проблеми культури у ХХ ст. Культура та людина. 
99 .  Суттєві ознаки культури, їх зміст та зна чення . 
1 ОО.Поняття цивілізації та її ознаки. Роль цивілізації в розвитку суспільних 

процесш. 
1 О 1 .Культура та цивілізація :  причини їх відмінностей та проблеми взаємодії. 
1 02 .Глобальні проблеми сучасної цивілізації, їх зміст та характеристика. 
1 03 .  Роль філософії в розвитку особистості. Філософія - людське самопізнання-

людське самовдосконалення. 
1 04.  Поняття техніки, її основні складові та зв 'язок із пізнанням. 
105.Особливості істори'чного розвитку науки; класична і некласична наука. 
1 Об.Роль техніки в історичному розвитку суспільства. Технічний прогрес як 

засада виділення історичних епох. 
107 .  Сучасні оцінки ролі техніки в розвитку суспільства; їх критичний аналіз. 
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· 1 6 . Соціологія:  терміни, поняття, персоналії .  Навчальний словник

довідник. Укладачі:В .М.  Піча, Ю.В .  Піча, Н .М.  Хома та ін .За заг. ред. 
В .М.  Пічі .  К. ,  Львів.2002 . 

1 7 . Сучасна зарубіжна філософія: течії і напрямки: Хрестоматія. К. ,  1 996. 
1 8 . Философияистории:Антология. М., 1 995. 
19. Философская мьzсль восточньzх славян: Библиографичнь1й словарь І Н.В. 

Огородник, В .В .  Огородник; Науч. ред. Л .В .Губерский.К. ,  1 999. 
20. Философский словарь І Под ред. И .Т. Фролова. М., 1 99 1 .  
2 1 .  Философский словарь Владимира Соловьёва. М. ,  1 997.  
22. Философский знциклопедический словарь.  М.,  1 989. 
23. Філософія. Хрестоматія : Навч. посібник І упорядники І .  Демчик, М. 

Попович. Кам'янець-Подільський, 1 999. 
24. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології". Навчальний соціоло

гіч}шй словник для студентів І Наук. ред. В. М. Піча. Львів, 1 999. 
25. Хюбшер А .  Мь1слители нашего времени. Справочник по философии 

Запада ХХ века. М . ,  1 994. 
26. Читанка з істор й філософ П. У 6 книгах - Книга 6:  Зарубіжна філософія 

хх ст. К. ,  1 996. 
27. Школьньzй философский словарь ІТ.В. Горбунова, Н.С. Гордиенко, В.П.Кар

пунин и др. Общ ред., сост. и вступ. ст. А.Ф. МальІШевский. М., 1 995. 
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НОВІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

в идавництв "Каравела" (Київ) 

і "Новий світ - 2000" (Львів) 

"Соціологія: загальний курс" 
Автор - В. М. Піча. 2000 р .  244 с. Тв . обкл. 
Висвітлюються віхи становлення соціології як на-

уки, розкривається зміст основних шкіл і напрямів 
сучасної соціології. Визначаються ключові соціо
логічні поняття і категорії, викладаються основи де
яких спеціальних і галузевих соціологічних теорій, 
розглядається методологія соціологічних досліджень. 

"Соціологія: терміни, поняття, персоналії" 
Уклад. :  В. М. Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома. 2002р. 

448 с. Тв. обкл. 
Цей навчальний соціологічний словник-довідник 

з врахуванням досягнень світової та української 
соціологічної думки розкриває зміст близько 1 500 
терм інів та понять ,  які найчастіше вживаються в 
підручниках та посібниках із соціології. В ньому та
кож подаються лаконічні  відомості про життє
діяльність ,  наукові розробки та публікації близько 
300 зарубіжних та вітчизняних соЦіологів. Видання 
підготовлено у відповідності з вимогами державно- W4iМJ,-44"!1m��·���" 
го стандарту (програми) нормативної дисципліни 
"Соціологія" .  

"Ен.:ономіка підприємства" 
Автори - І . М .  Бойчик, П . С. Харів, М .  І .  Хопчан, 

Ю. В. Піча. 200 1 р . 296 с. Тв. обкл .  
У навчальному посібнику з урахуванням вимог 

державного стандарту (програми) нормативної дис
ципліни "Економіка підприємства" коротко роз
кривається зміст кожної теми з викладом розрахун
ково-аналітичних моментів ,  подається перелік 
обов'язкових питань до вивчення основних тем кур
су, наводяться приклади розв 'язання типових задач, 
як і  допоможуть студентам краще засвоїти тео
ретичний матеріал і використати його на практиці . 



"Політологія: типові питання та відповіді з лек

ційного курсу" 

Автори: В . М. Піча,  К . М .  Левківський, Н . М .  
Хома. 2002р. 1 76 с .  Тв.обкл. 

У навчальному посібнику з урахуванням сучас
ної концепції курсу політології розкриваються ос
новні проблеми політологічних знань. Особлива 
увага надається новим підходам до аналізу проблем, 
перегляду застарілих політологічних теорій і кон
цепцій, глибшому з 'ясуванню нових політичних 
явищ і процесів . 

"Політологія". 2-е вид. , випр. і доп. 
Автори: В .  М.  Піча і Н. М. Хома. 200 1 р. 344 с. 

Тв. обкл. 
Концептуально розглядаються актуальні питан

ня теоретичної і прикладної політології, історії полі
тичної думки, основні сучасні політичні доктрини і 
теорії. Містить схеми, таблиці, тести, вправи та за
вдання для студентів, теми доповідей та рефератів,  
питання для обговорення на семінарських заняттях. 

"Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, 
таблиці" 

Укладачі: В .  М .  Піча, Н. М. Хома та ін. 2002 р .  
320 с. Тв. обкл. 

Словник-довідник містить близько 1 000 термінів і 
понять, які є найбільш уживаними в сучасній полі
тичній науці. В ньому подаються лаконічні відомості 
про 1 60 представників світової та вітчизняної полі
тичної думки, структурно·-логічні схеми і таблиці з 
лекційного курсу. 



"Історія Ун:раїни" .  2-е вид . ,  випр. і доп .  
Автор: В .  В .  Світлична. 2002 р.  304 с. Тв . обкл.  
Огляд історії України подається з позицій сучасної 

концепції вітчизняної історії у відnовідності з на
вчальною програмою курсу. Стиль викладу матеріа
лу, ілюстрації та дизайн сприяють найбільш ефектив
ному засвоєнню студентами навчальної дисципліни. В 
організації самостійної роботи з посібником допомо
жуть наведені в кожному розділі фрагменти фактоло
гічно цінних документальних джерел. Вправи з відпо
відями на них дають можливість здійснювати 
самооцінку та самоконтроль у процесі навчання .  

"Безпека життєдіяльності" 

Автори: Є. П. Желібо, Н .  М. Заверуха, В .  В. За
царний. 200 1 р.  320 с. Тв. обкл.  

У посібнику розглядаються основи безпеки життє
діяльності як комплекс взаємозв'язків у системі "лю
дина - життєве середовище" різного рівня. Значна 
увага пр!;J.ділена людині, її фізіологічним та психоло
гічним особливостям, медико-біологічним та соці
альним проблемам здоров'я. Висвітлюються основні 
аспекти взаємодії в системі "людина - життєве середо
вище" . Матеріал викладено таким чином, що він є 
доступним для розуміння студентам незалежно від 
профілю вищого закладу освіти та спрямованості на-
вчання. 

"Основи аудиту" 

Автори:  Л . П . Кулаковська,  Ю.В . Піча .  2002 р .  
504с. Тв . обкл. 

Розрахований на студентів вищих навчальних зак
ладів, аспірантів та викладачів економічних спеціаль
ностей. Посібник буде корисним також аудиторам та 
бухгалтерам-практикам, юристам, працівникам подат
кових інспекцій, керівникам підприємств, які прагнуть 
вдосконалити свої знання та навички в галузі аудиту. 
Може бути використаний як підручник на курсах підго
товки професійних аудиторів та бухгалтерів. 
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У навчальному 1 ю  і щику коро 1 ко і в доступній формі з 
урахуванням с і юоої філософської 1 а наукової думки та 
українськог о CRi r o· нш тя і сві rорозуміння викладено історію 
світової , ,  в і т ч изня ної філософії основн і  теоретичн і  
1 1роблсми сучасної фінософії (онтології, п ізнання природи 
свідомос r і , філософії і , rорії, кул ь 1 ури , науки і техніки тощо) .  
Велика ув( г а  приділен проблемам людини ,  ·,1 буття . 

За сно·1м �Jміс ом і с т рук 1 урою посібник повністю 
відповідає 1 1авчruн>ній проr р мі з нормативно'! дисципліни " 
Філософія " для вищих закладів освіти I I I - IV рівн ів  
акреди т ації. Заб з1 ючус використання повного комплексу 
основ н их ме юді в наоч н н я :  словесного , наоч ного і 
практичного . Містит ь баг ато схем , таблиць, малюнків .  До 
кожно'і теми додаються визнач .ння ключових термінів,  
питання для обговорення на семінарському занятт і ,  теми для 
реферат ів,  доповідей і контрольних робіт, завдання для 
самостійного опрацювання і закріплення матеріалу з теми,  а 
також додат кова література до неї. Акцентується , що повинен 
знати , вміти і розуміти студент після вивчення матуріалу 
даної теми.  
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