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ПЕРЕДМОВА

Теоретичне мислення є природною властивістю лише у
вигляді здібності. Ця здібність повинна бути розвинена,
удосконалена, а для цьогоо не існує ніякого іншого засобу,
окрім вивчення всієї попередньої філософії.

                                           Ф. Енгельс.

Розвиток теоретичного мислення і становлення філософії – два
взаємообумовлених процеси. Теоретичне мислення є основою
розвитку філософії, філософія є засобом розвитку теоретичного
мислення.

Теоретичне мислення – це здатність людини до узагальнення,
вміння виявляти спільні ознаки в речах.

Першопочаткове мислення людини починається з відображення
простого, окремого, конкретно сприйнятого, а не складного,
загального. Чому? Відомо чому. Першопочаткове мислення нездатне
поза конкретним, чуттєвосприйнятим усвідомити складне, загальне.
В такому сенсі останнє є не початком пізнання, а його результатом.
Така історична логіка становлення теоретичного мислення.

Чи не це ілюструє вся історія філософії від найдавніших часів і
до нашого сьогодення? Філософія стародавнього світу відносно
проста, нескладна. Вона прозора, зрозуміла. Що є в основі світу?
Вода. Чому? її скрізь забагато. Все живе і неживе мають у своєму
складі воду. Без неї все живе гине. Тому вода - першооснова
світобудови. Філософія ж сьогодення - складна, має високий
рівень узагальнення; її зрозуміти непросто.

У філософії стародавнього світу, як і в першопочатковому
теоретичному мисленні, здійснена перша спроба узагальнення -
зведення всього існуючого до єдиного, загального начала, того,
що є помітним, розповсюдженим, чуттєвосприйнятим -
неабстрактним як-то: вода, вогонь, повітря, земля тощо.

Все це не що інше, як першопочаткове узагальнення - зачатки
теоретичного мислення – концентрація уваги на тому, що є
загальним для всього існуючого і відхиляння від того, що не є таким.

Вся історія філософії яскраве свідчення того, як людина
усвідомлювала світ, пройшла шлях від чуттєвосприйнятого,

т
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буденного відображення дійсності до загального, абстрактного,
теоретичного. Тому вивчення історії філософії – це долучення до
джерел пізнавальних здібностей людини від початкового осягнен-
ня нею дійсності і до сучасного, складного, узагальненого, теоре-
тичного її відображення.

Історія філософії є свідченням того, як поступово, крок за кро-
ком, викристалізовувалася теоретична думка від давніх часів і до
нашого сьогодення – складного етапу розвитку філософських
вчень з їхніми різноманітними підходами до усвідомлення світу,
його розуміння та інтерпретації. Вивчення історії філософії – це
долучення до духовних надбань тих мислителів, котрі внесли
неминущий вклад в розвиток світової філософії і  світової культури.

Посібник з  історії філософії, який ви тримаєте в руках, має певні
переваги у порівнянні з іншими виданнями такого ґатунку. В чому
вони? У свій час авторові доводилося проводити соціологічне
опитування студентів на одному з факультетів, де вивчалась філо-
софія. На запитання: "Як ви ставитесь до філософії?" Один сту-
дент відповів так: "Я не люблю філософію, тому що вона про прості
речі говорить незрозумілою мовою".

Уявіть собі картину: взяв читач підручник чи посібник, прочитав
його, і мало що зрозумів. Яка його реакція? Правильно. Негативна.
І не лише до автора такого видання, а й до самої філософії, її
необхідності, важливості як науки. І це прикро.

На жаль, така проблема існує. Не є таємницею те, що багато
підручників та посібників з філософії та її історії написані
невиправдано ускладненою, важкою мовою, з використанням
нерідко неоднозначної термінології, яка тлумачиться по-різному,
що утруднює розуміння філософських творів не лише для
студентів, а й для самих філософів. На чому ж тоді тримається
їхній авторитет? Скажу на чому. На тому, що їх важко зрозуміти.

Один з чільних представників сучасної світової філософії Мартін
Хайдеггер про це писав так: "Ми просторікаємо перед натовпом,
переконуємо його, переконуємо в опорі на авторитет, якого зовсім
у нас немає. В такому випадку на чому ж тримається цей
авторитет, з допомогою якого ми мовчазно переконуємо? Не на
тому, що мудріші і розумніші інших, а єдино на тому, що нас не
розуміють. Лише до тих пір поки нас не розуміють, цей сумнівний
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авторитет працює на нас" (Див. М. Хайдеггер. Время и бытие. –
М., 1993, стор. 336).

Автор вважає, що до тих пір поки філософ не зможе ясно, зро-
зуміло, доступно з'ясувати сутність і зміст тієї чи іншої філософ-
ської проблеми, яку він розглядає, вона залишатиметься незрозу-
мілою не лише для читача, а й для самого філософа. Автор нама-
гався дотримуватися правила: те, що написано, повинно бути
зрозумілим. Особливо це стосується з'ясування змісту сучасних
новітніх філософських напрямків таких, як філософський
постмодерн, структуралізм, герменевтика, аналітична філософія,
філософія мови тощо.

Істотною рисою даного посібника є те, що в ньому складні філо-
софські проблеми і новітні філософські вчення з'ясовуються
доступною, зрозумілою, прозорою мовою з врахуванням рівня
їхнього сучасного розуміння та інтерпретації.

В посібнику представлена розвідка про здобутки української
філософії другої половини XX століття таких її чільних
представників, як П.Копнін, В.Шинкарук, В.Куценко,  М.Попович
та інші.

В посібнику додаються: 1. Рекомендована література: а) підруч-
ники, навчальні посібники, монографії; б) основні першоджерела;
2. Перелік питань до іспиту (орієнтовний). Відповіді на всі питання
цього переліку містяться у даному посібнику.

Чи вдалося автору реалізувати все задумане – це вже ваша
оцінка. Якою б вона не була, автор сприйме її з розумінням.

Хочу, однак, сподіватися, що посібник буде корисним як для
студентів, так і для широкого кола читачів – тих, хто цікавиться
історією розвитку філософської думки в минулі часи і тепер.




