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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

...Лише філософія, позаяк вона поширюється
на все доступне людському пізнанню, відрізняє
нас від дикунів та 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 істинних філо-
софів.

Рене Декарт

Хай ніхто не зволікає із заняттями філосо-
фією у молоді літа, а на старості не втом-
люється заняттями нею, адже для душевного
здоров�я ніхто не може бути ні недозрілий,
ні перезрілий.

Епікур



9Переднє слово

Людина з її розумом, допитливістю, особливим статусом бут-
тя постає як всесвітнє диво: адже лише їй відкрилося те, що ми
називаємо буттям, лише в її розумі висвітлюється та вибудо-
вується те, що ми називаємо світовим універсумом. Але людське
буття окреслюється значною мірою як парадоксальне: 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 єдиної
відповіді) людина розв�язувала і розв�язуватиме завжди настільки,
наскільки вона відчуває себе людиною і прагне взяти на себе відпо-
відальність за свідоме здійснення свого життя. Філософія і постає
формою свідомого вирішення найперших питань людського "світо-
орієнтування, "  самоусвідомлення та "  самоствердження. Вона
збирає і концентрує історичний досвід таких вирішень і стає інте-
лектуальним ядром людської духовності.
Водночас філософія постає своєрідним випробуванням людського

інтелекту щодо його можливостей. Вона спирається на унікальні
властивості людської думки � на її властивість саму себе сприй-
мати та усвідомлювати та на властивість цілісного охоплення
реальності, розгортання розумових актів від гранично широкої
межі узагальнення � межі буття та небуття. Унаслідок цього
філософія являє собою історичну школу ⇒ самовибудовування,
⇒ дисциплінування, ⇒ культивування людської думки, ⇒ постає
думкою про думку. Саму назву �філософія� перекладають із дав-
ньогрецької 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 філософської думки в Україні є
те, що вона змушена критично переглядати та переоцінювати
майже весь свій зміст. За визнанням багатьох сучасних українсь-
ких мислителів, від старих стереотипів ми вже відійшли, але нової

!
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позиції ще не виробили. Запропонований навчальний посібник є
однією зі спроб окреслити сучасний стан і зміст філософської
проблематики. Його написано з урахуванням багатющого мате-
ріалу філософської та наукової думки XX � поч. ХХІ ст. щодо про-
блем людського самопізнання та самоосмислення.
У книзі розглядаються найновіші підходи до вирішення тих чи

інших проблем (оцінка деяких філософських течій, проблеми он-
тології, пізнання, природи свідомості, свободи людини та ін.).
Досить складні питання, як правило, викладені просто і зрозумі-
ло, із певними елементами проблемного підходу.
У посібнику, на відміну від подібних видань, вперше подано у

формі нарису стислу, але змістово об�ємну історію української
філософської думки. Проте, найважливіші переваги посібника по-
лягають в іншому: його зміст вибудований логічно, чітко і послідов-
но, так, що наступні теми спираються на попередні та розвива-
ють їх зміст далі.
Зауважимо, що основне завдання посібника � дати методич-

ний та теоретичний матеріал для безконтактного (самостійно-
го) вивчення філософії як навчальної дисципліни � зумовило деякі
його особливості. Це, насамперед, широке застосування наочно-
демонстративного матеріалу (схем, таблиць, малюнків). Унас-
лідок того посібник передбачає необхідність звертання до інших
філософських джерел: словників, філософських хрестоматій та
антологій, оригінальних текстів. Водночас матеріал посібника
досить повний у плані висвітлення основних питань навчальної
програми з філософії.
В ньому кожна тема починається з преамбули, визначення, що

повинен знати, вміти і розуміти студент після вивчення матер-
іалу даної теми, якою має бути логіка викладу і вивчення цього
матеріалу, а також з дефініції ключових термінів і понять, що
вживаються в темі.
З метою концентрації уваги студента в посібнику вживають-

ся умовні позначення: !, ", #, ♦, $, #, % та ін. Крім того, в кож-
ному розділі подаються висновки і резюме, питання для обгово-
рення на семінарському занятті, теми для рефератів, доповідей
і контрольних робіт, завдання для самостійного опрацювання і
закріплення матеріалу, додаткова література з теми.
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В кінці посібника містяться іменний покажчик і список літе-
ратури до всього курсу (підручників, навчальних посібників, слов-
ників, довідників, хрестоматій). Оригінальна компоновка само-
го тексту забезпечує використання повного комплексу основних
методів навчання: словесного, наочного і практичного.
Автор і видавці вдячні рецензентам книги - докторам філо-

софських наук, професорам Івану Надольному, Едуарду Семенюку
і Василю Лисому, які надали цінні пропозиції для поліпшення її
структури і змісту.
Ми дякуємо кандидату філософських наук, доктору соціоло-

гічних наук, професору Володимиру Пічі, який розробив чимало
структурно-логічних схем для окремих розділів книги, ввів у
текст різного роду умовні знаки і оригінальну компоновку мате-
ріалів, що значно поліпшило його зорове сприймання.
Тема 10 навчального посібника написана із кандидатом філо-

софських наук, доцентом Анатолієм Фартушним; при написанні
підрозділу 12.2. використані матеріали, розроблені разом із кан-
дидатом філософських наук, доцентом Петром Петровським.
Ретельне та вдумливе опрацювання студентами історичного,

теоретичного та практичного матеріалу посібника дасть змогу
отримати необхідні знання з філософії як навчальної дисципліни, а
також може стати імпульсом для подальших самостійних заг-
либлень у животворне море світової філософської думки.
Він розрахований перш за все на студентів вищих навчальних

закладів ІІI�IV рівнів акредитації. Проте ним можуть скориста-
тися і аспіранти нефілософських спеціальностей, викладачі філо-
софії, всі, хто цікавиться історико-філософськими знаннями і
сучасними проблемами філософії. Критичні зауваження і рекомен-
дації будуть із вдячністю прийняті автором і видавцями.

Автор і видавці
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ВСТУП

Особливості сучасної ситуації із самовизначенням філософії

Сьогодні без звернення до питання про самовизначення філо-
софії приступити до її вивчення чи-то у варіанті навчальної дис-
ципліни, чи-то при самостійному опануванні її найважливішими
інтелектуальними досягненнями навряд чи можна. Перед люди-
ною, що звертається до філософії, відкривається певна парадок-
сальність того факту, що існують її численні визначення, інколи �
дуже відмінні та погано поєднувані між собою, і це при тому, що
філософія претендує на повноту охоплення та висвітлення досл-
іджуваних проблем. В цих визначеннях складно зорієнтуватись
навіть фахівцям. Отже, перший факт, із яким ми стикаємося при
входженні у філософію � це велика чисельність і так само велика
розбіжність у її самовизначеннях. Як оцінити цей факт? Чи мож-
на вважати, що він свідчить про неточність, відносність, недоско-
налість філософії? Можливо, він вказує на недостатній професій-
ний рівень філософів? � Ці питання вимагають пояснення хоча б
тому, що вони зачіпають дуже важливі, суттєві особливості са-
мої, а особливо � сучасної філософії. Отже, спробуємо окреслити
причини такого стану речей.
Перш за все, слід звернути увагу на те, що сучасна філософія

переважно (майже суцільно!) обернена до історії філософії: яку б
книгу сучасної філософії ви не взяли, провідні питання в ній бу-
дуть розглядатись через звернення до відомих постатей в історії
філософії. Тому сучасне бачення такого роду питань досить час-
то постає як діалог із історичними постатями, епохами, ідеями.
Але в такому діалозі філософія постає історично різноманітною,
інколи � досить віддаленою від нашого часу за проблематикою
та пошуковими спрямуваннями.
По-друге, в наш час ми спостерігаємо своєрідну дифузію філо-

софського мислення: окрім того, що виникають цілі проміжні на-
прямки думки із назвою �філософія інформаційної діяльності�,
�філософія менеджменту�, �філософія техніки�, ціла низка досить
своєрідних спрямувань людського пізнання намагається видати
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себе за справжню філософію. На першому плані тут знаходяться
різноманітні філософуючи релігійні течії (наприклад, теософія або
проповіді Ошо), потім � численні напрями так званої езотерики,
які значною мірою базуються на давньосхідних містичних чи ма-
гічних практиках, але в наш час виникають також напрями, які
намагаються відродити, чи-то модифікувати, чи-то використати
інші давні повір�я та містичні уявлення: тут фігурують звернен-
ня до уявлень корінного населення доколумбової Америки, ост-
ровів Океанії, давніх арійців і навіть атлантів та гіперборійців,
хоча про останніх у нас немає ніяких певних відомостей. Прихиль-
ники такого роду пізнавальних прагнень часто намагаються на-
дати своїм твердженням характеру філософських доктрин, хова-
ючи їх зміст в особливих формах виразу � дещо утаємничених,
не зовсім зрозумілих, не підкріплених фактами та досвідом. Все
це дає підстави вважати такі напрями діяльності не стільки філо-
софією або релігією, скільки гностицизмом � претензією знахо-
дити та використовувати якісь особливі, глибинні та незбагненні
знання. Але людину, яка тільки�но починає знайомитись із філо-
софією, такого роду вчення можуть серйозно дезорієнтувати,
оскільки вони видають себе за справжню, єдино потрібну людині
філософію.
По-третє, сучасна філософія у багатьох відношеннях

відрізняється від так званої класичної філософії своїм достатньо
рішучим відходом від академізму (хоча це не охоплює всю сучас-
ну філософію, проте стосується більшості її напрямів та течій).
Ще у ХVIII � XIX ст. філософські тексти були доступні лише не-
величкій кількості фахівців як в смислі можливості їх мати, так і
особливо в смислі можливості їх розуміти. Мова цих творів була
дуже складною, побудова текстів вимагала спеціального і три-
валого навчання. Дещо інше спостерігається в сучасній філософії:
досить часто для того, щоби зрозуміти, про що йде мова, людині
треба бути просто елементарно освіченою і мати бажання чита-
ти тексти відповідної тематики. Більше того, сучасні філософські
тексти тяжіють до перетворення на так звані нарративні опису-
вання, тобто вони носять розповідально-описовий характер, а не
характер логіко-аналітичного доведення. Таке свого роду �ома-
совлення� філософії також суттєво збільшує розбіжність у сприй-
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нятті та розумінні її сутності, у збільшенні її змістового, проблем-
ного та мовного арсеналу.
Названі причини своєрідного розпорошення сучасної філософії

свідчать, по-перше, про її високий авторитет: навряд чи хтось
почав би надавати своїм міркуванням статусу такої галузі знан-
ня, яка би сприймалась зневажливо. По-друге, це свідчить й про
те, що складність багатьох явищ дійсності сьогодні вимагає ви-
користання апарату і досягнень саме філософії. По-третє, про те,
що філософія перестала бути надбанням суспільної еліти, а все
більше і більше інтегрується із життям.
Але на тлі окреслених проявів сучасної філософії важливо та-

кож відзначити, що тут яскраво проявляються й певні суттєві риси
філософії взагалі.
По-перше, йдеться про те, що філософія не лише належить до

гуманітарних наук (в прямому значенні � наук про людину та
якість людськості), а й яскраво уособлює собою ці науки; останні
ж більше спрямовані на те, щоби висвітлити та вивести на повер-
хню приховані внутрішні можливості людини. Ясно, що ці мож-
ливості є дуже різноманітними та історично мінливими, а тому й
філософія не може не набувати різноманітних виявлень.
По-друге, філософія, наставляючи людину, допомагаючи їй у

виборі життєвих орієнтирів, цінностей, уподобань, ніколи не праг-
не домінувати над людиною, перетворювати її на слухняного
виконавця її настанов. Навпаки, філософія виходить із того, що
кожна людина в міру її неповторності повинна сама відшукати
надійні та прийнятні засади свого життєвого самоздійснення.
Справа філософії полягає в тому, щоби окреслити як можна ши-
року картину можливих варіантів людського життєвого само-
ствердження та виробити засоби їх реалізації. Тому філософія
початково не може не бути поліфонічною, різноманітною.
Нарешті, по-третє, філософія не може претендувати на те, щоби

бути єдино можливою наставницею людини, а тому вона всту-
пає у численні діалоги та взаємодії із різноманітними напрямами
людського інтелектуального самовизначення та духовного пошу-
ку, також набуваючи численних відмінних проявів, окреслень,
засвідчень.



15Вступ

Звідси й можна зробити висновок про те, що поліфонія, неодноз-
начність, деяка дифузність, складаючи яскраві особливості сучас-
ної філософії, відповідають її сутності та найпершим життєвим і
культурним функціям. Тому в усіх темах даного навчального
посібника автор намагався подати саме таку картину філософсь-
кої проблематики, вирішень, прояснень задля того, щоби читач міг
сам обрати для себе найбільш прийнятні та значущі підходи як до
певних проблем, так і до філософії в цілому.




