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Текст лекції
1. І.Кант – основоположник німецької класичної філософії
Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку
світової філософії, що охоплює напружений, дуже яскравий за своїми
результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період
духовно-інтелектуального
розвитку.
Boнa
представлена
сукупністю
філософських концепцій Німеччини майже за сто років, зокрема, такими
оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724-1804), Йоган Готліб Фіхте
(1762-1814), Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775-1854), Георг Вільгельм Фрідріх
Гегель (1770-1831), Людвіг Андреас Фейербах (1804-1872).
Родоначальником німецької класичної філософії вважається Іммануїл
Кант. В його творчості умовно виділяють два періоди: докритичний (до 70-х
років XVIII ст.) та критичний. Для першого властиве захоплення природничими
науками, натурфілософською проблематикою. А другий період, протягом якого
власне і розвивається кантівська філософська система, присвячений вивченню
походження пізнавальної діяльності, її закономірностей та меж. І.Кант
підносить гносеологію до рівня основного елемента теоретичної філософії. Її
предметом має бути, на думку Канта, дослідження пізнавальної діяльності
суб'єкта, виявлення її меж та законів діяльності людського розуму. Кант
наголошує, що головним фактором визначення способу пізнання та
конструювання предмета знання є суб'єкт пізнання та його пізнавальні здібност.
У критичний період Кант створює філософські праці, які стали подією в історії
людської культури: «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму»,
«Критика здатності судження», присвячені осмисленню філософії як науки,
гносеології, проблем людської свободи та моральності.
Кант визначає філософію як науку про відношення будь-якого знання до
суттєвих цілей людського розуму. Філософія, з його точки зору, має відповісти
на такі питання: «Що я можу знати?», «Що я маю робити?», «Чого я можу
сподіватись?» Відповідь на такі питання і гарантує філософії її високу місію
законодавиці розуму. Таку місію, на думку Канта, може виконати лише
трансцендентальна філософія, яка є системою усіх принципів чистого розуму.

А оскільки розум, з його точки зору, має практичне і теоретичне застосування,
то і філософія поділяється ним на практичну і теоретичну. Практична
філософія, філософія моральності, філософія звичаїв містить принципи апріорі,
які визначають і роблять необхідно обумовленою всю нашу поведінку. А
теоретична філософія має бути теорією наукового пізнання, яка б містила в собі
усі принципи чистого розуму, побудовані виключно на поняттях теоретичного
знання всіх речей.
Перш ніж говорити власне про проблеми гноселогії Канта, слід
розглянути деякі аспекти його вчення про знання. Знання, з його точки зору, є
судженнями, тобто поєднанням уявлень та понять у свідомості і через
свідомість. Судження можуть бути аналітичними, коли предикат (логічний
присудок) не дає нового значення, та синтетичними, коли предикат не
виводиться із суб'єкта, а поєднується з ним. Синтетичні судження, в свою
чергу, можуть бути апостеріорними, коли є мислимий зв'язок між суб'єктом та
предикатом і виявляється він у досвіді і через досвід. Другим видом
синтетичних суджень є судження апріорі, тобто такі, де зв'язок між суб'єктом та
предикатом не засновується на досвіді. Аналітичні судження, на думку Канта,
усі є апріорними. Вони не вимагають звернення до досвіду, а, отже, не дають
насправді нового знання.
Що ж до синтетичних суджень, слід відзначити, що вони можуть бути як
емпіричними, так і апріорними. Вони завжди дають нове знання. Отже: Кант
виділяє два види знання: досвідне (апостеріорне) та незалежне від досвіду
(апріорне)» Джерелом останнього, вважає Кант, є сама структура людських
пізнавальних здатностей. Апріорні знання — це знання, що передують досвіду,
обумовлюють його і незалежні від нього. Апріорні знання існують у трьох
видах пізнання: математиці, теоретичному природознавстві та в метафізиці як
теоретичній філософії. Кант у даному випадку намагається поставити і
спробувати вирішити важливу проблему гносеології - проблему діалектики
взаємозв'язку та взаємопереходу чуттєвого та раціонального у пізнанні.
Розробляючи проблеми гносеології, Кант відштовхувався від концепції
"речей у собі". Процес людського пізнання, на його думку, починається з
досвіду. Існує дві чисті форми чуттєвого наочного уявлення (чуттєвого
досвіду): простір та час. Вони упорядковують відчуття, розміщуючи їх у
просторі та часі, і є принципами апріорного знання. Суб'єкту протистоїть
незалежна від нього об'єктивна реальність («річ-у-собі». Речі у собі, діючи на
наші органи чуття, викликають відчуття, які не дають ніякого знання про речі
як такі. Світ людини, вважає Кант, це предмети та явища («світ речей для нас»),
які упорядковуються людською свідомістю. Таким чином, у Канта виникає два
світи: перший - світ явищ, який існує в нашому досвіді, у просторі та часі; і
другий - світ речей у собі, який не досліджений для пізнання і перебуває поза
простором і часом, за межами людської свідомості. Цей останній Кант визначає
як трансцендентний світ.
Далі Кант висуває концепцію трьох сходинок пізнання: чуттєвого
споглядання, розсудку та розуму. Апріорні форми чуттєвості розміщують та
упорядковують дані відчуттів у просторі та часі, в результаті чого виникають

явища. Але самі по собі явища, на думку Канта, ще не дають знань, а являють
собою лише необхідний підготовчий матеріал. Щоб з цього матеріалу отримати
знання, його необхідно осмислити. Це можна зробити за допомогою понять, які
дає розсудок. Існує, вважає Кант, два основні стовбури людського пізнання, що
виростають із спільного коріння: чуттєвість, через яку предмети даються, та
розсудок, за допомогою якого вони мисляться.
Щодо змісту знання, розсудок є цілком залежним від чуттєвості. Кант
визначає розсудок як здатність мислити предмет чуттєвого споглядання і
одночасно як здатність мислити його в певній незалежності від чуттєвих
вражень. Поняття, які дає розсудок, можуть бути емпіричними, якщо в них
містяться відчуття, викликані присутністю предмета, та чистими, якщо до них
не приєднуються відчуття, що складають матерію знання. Чисте поняття, на
думку Канта, містить у собі лише форму мислення про предмет взагалі. Ці
поняття і є категоріями філософії. Кант подає категорії за такою схемою: І.
Кількості: єдність, множина, цілісність. II. Якості: реальність, заперечення,
обмеження. III. Відношення: присутність та самостійне існування, причинність
та залежність, спілкування. Модальності: можливість - неможливість, існування
- неіснування, необхідність - випадковість. Вказаними категоріями, підкреслює
Кант, володіє кожна людина, оскільки вони становлять структуру людського
пізнання.
Самі ж категорії не є знаннями, а лише формами мислення, які з наочних
уявлень утворюють знання. Кант наводить такий приклад: вранці ми вийшли в
садок, доторкнулись до каменя, відчули, що він холодний і вологий, вкритий
росою. Сформували емпіричне судження сприйняття: камінь холодний та
мокрий від роси. Потім сонце нагріло камінь, він став сухим і теплим. Ми
створили нове судження, застосувавши категорії розсудку: загальне, причина,
необхідність - сонце є причиною теплоти. Тим самим ми чуттєве сприйняття
підвели під категорії причини, загального та необхідного. Кант робить
висновок, що в процесі пізнання на рівні розсудку ми упорядковуємо чуттєві
дані категоріями розсудку, формулюючи закони науки.
Отже, закони науки є не відображенням дійсності, а результатом
конструктивної діяльності мислення, категорії розсудку. Мислення може
знайти в природі лише те, робить висновок Кант, що дозволяють його апріорні
категорії. Цей висновок Кант кваліфікує як «коперніканський переворот» у
філософії, оскільки не знання мають узгоджуватись з дійсністю, як вважалося
раніше, а дійсність як предмет знання має узгоджуватись з тим апріорним
категоріальним апаратом, що дається людині до будь-якого досвіду. Третьою
здатністю людського пізнання є розум, який на відміну від чуттєвості та
розсудку є здатністю опосередкованого пізнання, що прямо і безпосередньо не
пов'язане з досвідом. Розум, наголошує Кант, ніколи не спрямований
безпосередньо на предмети досвіду та на досвід взагалі, а завжди має своїм
предметом лише результати діяльності розсудку, щоб надати їм всезагального
та необхідного характеру. Подібно до того, як розсудок утворює категорії,
розум утворює свої поняття - трансцендентальні ідеї. Ідеї розуму — це
необхідні поняття, розширені до безумовного, що обслуговують концептуальне

пізнання, на відміну від понять розсудку , які слугують розумінню сприймання,
чуттєвого досвіду. Трансцендентальні ідеї Кант поділяє на три види. 1. Світ
психологічних ідей, де досліджується абсолютна єдність мислячого суб'єкта; це
мікросвіт людського «Я». 2. Світ космологічних ідей, де вибудовується
абсолютна єдність зовнішнього світу. Це макрокосмос: природа, космічна
цілісність, "людина в природі". 3. Світ теологічних ідей, де фіксуються
абсолютна єдність усіх предметів взагалі: вони вводять людину у світ віри, в
якому центральне місце відведене поняттям Бога та безсмертя душі. Далі Кант
формулює досить складну концепцію суперечностей - антиномій, які з
необхідністю виникають у людському розумі при спробі мислити світ як єдине
ціле, беручи за передумову ідею безумовного чи абсолютного. На думку Канта,
неминучі суперечності народжуються в нашому розумі внаслідок того, що
поняття абсолютного, безкінечного, застосовані до світу речей у собі,
переносяться і на світ досвіду, світ явищ. Кант виділяє чотири антиномії: 1) світ
є кінечним у просторі і в часі (теза) - світ є безкінечним у просторі і в часі
(антитеза); 2) все у світі є простим і неподільним (теза) - все у світі є складним,
і все можна розділити (антитеза); 3) в світі існує свобода (теза) - в світі немає
свободи, все відбувається за законами природи, тобто з необхідності (антитеза);
4) існує Бог як першопричина світу (теза)- не існує ніякої першопричини світу
(антитеза). Згідно з Кантом, і тезу, і антитезу можна довести однаково успішно.
У вченні про антиномії, можливості виникнення у розумі суперечностей
без порушення законів логіки, Кант поставив і спробував осмислити проблеми
діалектики. Проте, виділивши ці суперечності, Кант визнає їхнє існування лише
в людському розумі, а не в об'єктивній дійсності і не бачить шляхів їхнього
теоретичного вирішення. Отже, Кант поставив надзвичайно важливі проблеми в
дослідженні структури пізнавального процесу, багато з яких лишаються
актуальними і в наші дні.
2. Філософська система Г. Гегеля
Видатний представник німецької класичної філософії Георг Вільгельм
Фрідріх Гегель (1770 – 1831) називав своє вчення «абсолютним ідеалізмом»,
виклавши його в різноманітних працях («Енциклопедія філософських наук»,
«Феноменологія духу», «Наука логіки», «Філософія права»), у курсах лекцій,
публічних виступах тощо.
Він так пояснював своє світорозуміння у праці «Феноменологія духу»:
основою всіх явищ природи та історії суспільства є духовне начало – безликий
об’єктивний «світовий дух». Творча дія світового духу проявляється як
«світовий розум». Світовий дух набуває впорядкування через «абсолютну
ідею». Ця ідея робить увесь світовий дух абсолютним (з латини
«необмеженим») і довершеним.
Великою заслугою Г. Гегеля стало обґрунтування діалектики як учення
про осмислення буття у цілісності, взаємозв’язках і розвитку. До Г. Гегеля
діалектику розвивали філософи Стародавньої Греції, її використовували
схоласти у Середні віки та філософи Нового часу.

Але, як влучно зазначив Ф. Енгельс, лише завдяки гегелівській діалектиці
весь природний, історичний і духовний світ постав у вигляді процесу, тобто у
безперервному русі, взаємодіях, змінах. Це означає, що Г. Гегель уперше
розкрив діалектику як окреме вчення про пізнання світу в його цілісності.
Внесок Г. Гегеля у вчення про діалектику: 1)він чітко визначив предмет
діалектики (коло питань, які вона досліджує). Це уявлення про світ як
цілісність, що безперервно змінюється і розвивається через суперечності,
взаємодію і зв’язки своїх елементів, сторін, станів, рівнів прояву тощо; 2)
Г. Гегель розробив основні принципи діалектики (її вихідні положення):
а) цілісності світу; б) розвитку; в) універсальності зв’язку; 3) Г. Гегель також
опрацював і пояснив ряд категорій – основних понять діалектики: буття,
небуття, визначеність, єдине, кількість, якість, причина, суперечність та ін.; 4)
центральною ланкою діалектики Г. Гегеля є категорія суперечності
(протиріччя). Діалектична суперечність особлива. Це єдність таких
протилежностей (сторін, характеристик, станів об’єкта), що не можуть існувати
одна без одної і водночас намагаються заперечити («перебороти», «витіснити»,
«перетворити») одна одну. Скажімо, знання не можуть існувати без незнань,
добро – без зла, зміст – без форми тощо, і кожен з цих феноменів постійно
«бореться» зі своєю протилежністю.
Суперечність у діалектиці Г. Гегеля є «двигуном» змін і розвитку. Як
зазначав філософ, суперечність має значення там, де є життя, рух, зміни: в
органічному світі, в духовних і суспільних перетвореннях. Будується
діалектичний процес у вигляді тріади: а) теза (вихідний момент діалектичного
розвитку); б) антитеза (момент зміни, що приховується у тезі); в) синтез
(«зняття» і тези, й антитези). «Зняття» означає набуття об’єктом нової якості, де
наявні ознаки і тези, й антитези. Тобто заперечення старого (того, що віджило)
новим (тим, що відповідає потребам) є «утриманням» позитивних ознак старого
з доповненням їх новим. Це ідея спадковості у процесі розвитку.
Проте у філософській системі Г. Гегеля, як зазначають багато
дослідників, не знаходиться місця для людини з її земним життям,
пристрастями та життєвою суєтою. Вона є підпорядкованою історії, яку творить
світовий дух. Тому свобода людини – це пізнана необхідність, беззастережне
слідування умовам об’єктивного мислення і духу.
Лише народи (але не окремі особи!) можуть відігравати певну роль в
історії. І то не всі, а лише історичні (як, наприклад, німецький). До
неісторичних народів Г. Гегель відносив серед інших і слов’ян. На його думку,
неісторичні народи – лише матеріал, з якого історичні народи вибудовують
історію.
Безпосередньо в житті Г. Гегель був далекий від прогресивних позицій. У
своїй «Філософії історії», «Лекціях з естетики», «Лекціях з історії філософії» та
інших працях, він висловив багато реакційних ідей як вірнопідданий
монархічного уряду Пруссії. Так, в «Основах філософії права» він зазначав:
розумне те, що дійсне, а що дійсне – те розумне. Так окреслювалася
обивательсько-консервативна громадянська позиція філософа. Адже розумним
визнавався кожен реакційний суспільно-політичний лад у країні, несправедливі

війни, гноблення інших народів, націй тощо. Пізніше філософ відмовився від
цих думок.
У цілому ж Г. Гегель підніс процес філософування на новий рівень,
заклавши основи діалектичного сприйняття світу. Його філософія разом з
філософськими роздумами інших німецьких класиків-ідеалістів спричинила
формування німецької матеріалістичної філософії.
4. Філософські погляди Фіхте, Шеллінга, Фейербаха
Йоганн Готліб Фіхте ( 1762 – 1814 рр.) – яскравий представник німецької
класичної філософії. Свою філософію вчений назвав «науковченням»,
надаючи великого значення її змісту. Автор багатьох відомих праць: «Про
поняття науко вчення», «Основи загального нпауковчення». «Нарис
особливостей науко вчення щодо теоретичної здатності» тощо.
Фіхте розвинув кантівську ідею про активність суб’єкта у процесі
пізнання світу. Вважав, що процес пізнання ґрунтується на активності «Я».
Існує абсолютний суб’єкт – абсолютне «Я» (творча, діяльна сила). «Я» тотожне
його буттю, виступає його основою. Усе існуюче є результатом діяльності
абсолютного «Я». Воно створює індивідуальне «Я» і «не-Я» (людину і
природу). Філософ був впевнений, що «Я» творить «не-Я». Причому «не-Я»
впливає на «Я», на свідомість людини.
Фіхте зазначав, що джерелом розвитку є суперечність, а світ розвивається
по схемі: теза-антитеза-синтез. Діяльність людини філософ вважав першим і
основним призначенням: «Діяти! Діяти! – ось для чого ми існуємо». На думку
філософа, свобода є основною цінністю. Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінг
(1775 – 1854 рр.) значну увагу приділяв вивченню природи, її розвитку. Основні
праці: «Ідеї філософії природи», «Про світову душу»,
«Система
транцендентального ідеалізму».
Шеллінг створив оригінальну натурфілософію (філософію природи,
намагаючись всановити ступені розвитку протилежностей у природі. Він
стверджував, що природа сама по собі не матерія, не дух, не об’єкт, не суб’єкт,
не буття, не свідомість. Вона – все разом. Природа розвивається поступово- від
сходинки, до сходинки, від нижчого – до вищого через боротьбу
протилежностей.
Філософія протилежності Шеллінга відрізняється від попередніх систем.
Вона включає в себе і людину, і природу, і Бога. Бог у філософа постає
найвищою основою сущого. Він також являє собою єдність протилежностей
(егоїзм і любов). Егоїзм – реальне у Богові, а віддати себі іншому – любов.
Завдячуючи божественній любові, що долає божественний егоїзм, виникає
природа і людина (інобуття Бога).
Людвіг Фейербах (1804 – 1872 рр.) у своїх роботах відстоює принципи
матеріалізму. Основні праці: «До критики філософії Гегеля», «Сутність
християнства», «Основні положення філософії майбутнього».
Критикуючи Гегеля, філософ доводить, що його абсолютна ідея – це
людський розум, відірваний від людини і перетворений у щось надприродне.

Фейербах вважає, що мислення не може існувати поза людиною і незалежно від
неї. Воно пов’язане з мозком, діяльністю людини. Тому мислення – вторинне,
похідне від матерії.
Вчений пропонує створити нову філософію, засновану на
антропологічній основі. Вважає, що філософія і релігія – протилежні за своєю
суттю. Релігія спирається на догмати, а філософія прагне здобути істинні
знання, прагне пізнати об’єктивну реальність. Філософ різко критикує релігію,
вважаючи її неістинною формою самосвідомості людини.
Антропологія, за Фейербахом, на місце Бога ставить людину. Якшо
релігія – це любов до Бога, то нова філософія – любов до людини. Любов,
таким чином, характеризує сутність антропології і перетворює її у нову
релігію. Людина – природна істота, вищий щабель розвитку природи. Духовне
начало у людині невід’ємно пов’язане з тілесним, це дві сторони організму
людини. На думку філософа, людина – позаісторична, позасуспільна істота.

