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Текст лекції
1. Особливості сучасної світової філософії
Для сучасної філософії характерні такі суттєві риси:
1. Різноманітність шкіл. Найбільш відомими є такі: герменевтика,
екзистенціалізм, неопозитивізм, неофрейдизм, неотомізм, персоналізм,
прагматизм, структуралізм, феноменологія, філософська антропологія,
марксизм та ін.
2. Сучасна філософія, як правило, відмовляється від раціоналізму: стає на
позиції ірраціоналізму. Ірраціоналізм - це система філософських вчень, які
обстоюють обмеженість раціонального пізнання, протиставляють йому
інтуїцію, віру, інстинкт як основні види пізнання.
3. Більшість сучасних філософських систем має антропологічний
характер. Вони поєднуються загальною особливістю: наявністю спільного
підходу до визначення головної філософської проблеми, а саме проблеми
людини. Антропологізм виявляється у спробах визначати основи і сфери
людської особистості та суб'єктивності, розглядати людину як «міру всіх

речей», із неї та завдяки їй намагатися зрозуміти як її саму, так і навколишнє
середовище (природу, суспільство), а також культуру.
4. У сучасній філософії спостерігається суперечливе ставлення до науки.
З'явилися погляди, які дістали назву сцієнтизму і антисцієнтизму.
5. За сучасної епохи набула подальшого розвитку релігійна філософія.
Спроби релігійного осмислення дійсності відрізняються від наукових методів,
мають свою специфіку. Однак і в руслі релігійної думки народжувались і
народжуються видатні філософські вчення, що значно впливають на культуру
людства.
6. У XX ст. переважна більшість філософських шкіл і течій протистояла
філософії марксизму.

2. Сцієнтизм та антисцієнтизм
До сцієнтичного напряму входять позитивізм, неопозитивізм,
постпозитивізм, емпіріокритицизм (махізм), структуралізм, герменевтика.
Започаткував позитивізм французький філософ і соціолог Огюст Конт
(1798 – 1857) «Курс позитивної філософії». Його «позитивне вчення»
ґрунтується на ідеї вичерпаності філософії. Для О. Конта культура людства і
свідомість людини проходять три стадії розвитку: релігійну, філософську і
наукову. Дві перші пройдені, настав час третьої – наукової, оскільки лише
наука дає позитивні (потрібні, правильні, однозначні) знання. Філософія ж,
насамперед, є виявом світоглядної активності людей, а світогляд не завжди
позитивний.
Неопозитивізм започаткував у першій половині ХХ ст. англійський логік
Бертран Рассел (1872 – 1970). Усі фундаментальні поняття світу він
запропонував виводити не з філософії, а з логіки. Проблемний простір
філософії, на його погляд, розташований між наукою, релігією і буденною
свідомістю. Логіка ж панує скрізь, оскільки метод логічного аналізу
прийнятний на всіх рівнях освоєння світу. Це означає, що кожна філософська
проблема має логічне завершення. На цій підставі робився висновок про
пізнавальну обмеженість філософії та безмежне панування логіки.
Вчені вважали, що філософія повинна бути логічною, однозначною у
судженнях, а не, на думку Р. Карнапа, «музикантом, не здатним до музики».
Австрійський фізик і логік, творець аналітичної філософії Карл Вітгенштейн у
своєму «Логіко-філософському трактаті» зазначав, що все, що має бути
сказаним, «мусить бути чітко сформульовани, інакше краще промовчати».
На думку К. Вітгенштейна, світ людини відкривається завдяки мові, тому
необхідно наполегливо турбуватися про її досконалість. Ідеальною, тобто
логічно досконалою, мовою мислитель уважав мову математичної логіки. На її
підставі він задумав створити «модель знання», припускаючи можливість
зведення всіх знань до сукупності елементарних речень.
Основним положенням постпозитивізму є ідея конвенціоналізму –
попередньої домовленості дослідників про тлумачення вихідних понять,
основних положень науки. Панує, як пояснюють постпозитивісти, не
об’єктивна основа знань (реалії світу), а умовне визначення і пояснення
предметів, подій, фактів тощо. На думку К. Поппера, не так уже й важливо під
час з’ясування та пояснення руху небесних тіл, якою традицією користуватися
(птолемеєвською чи коперніківською), хоча їх сутність діаметрально
протилежна. А Т. Кун у книзі «Структура наукових революцій» переконує, що
наукові досягнення завжди тимчасові, оскільки обов’язково старіють.

Структуралізм (К.Леві-Строс, М.Фуко) стверджував, що в основі усіх
свідомих актів людини лежать певні сталі структури, які визначають
внутрішню будову дій і результатів свідомості. Структурний метод полягає у
виявленні групи відносин між елементами об’єкта, тих елементів, що
зберігаються в результаті деяких перетворень та перестановок. Структуралісти
стверджували, що універсальний об’єкт дослідження – культура (наука,
література, релігія) як сукупність різноманітних знакових систем.
Мистецтво і теорія тлумачення тексту має назву герменевтика (походить
від імені посланця олімпійських богів – Гермеса, який розтлумачував їх
повеління). Німецький філософ Фрідріх Шлейєрмахер (1768 – 1834) вважав
можливим герменевтичне тлумачення будь-якого тексту. При цьому він
надавав великого значення ще й з’ясуванню характеру та психології автора.
Цей метод із часом охопив дослідження через текст усіх сфер реальності.
На початку ХХ ст. ще один німецький філософ Вільгельм Дільтей (1833 –
1911) значно розширив сферу застосування герменевтики. Він її використав під
час вивчення культури та історії людства, назвавши герменевтику «наукою про
дух». Реконструкція подій та явищ суспільного життя відтоді стали
пов’язуватися з уважним вивченням внутрішнього світу людей через текст. Так
герменевтика ввійшла до кола наук про людину та суспільство.
Наприкінці ХХ ст. філософська герменевтика перетворилася в один з
найавторітетніших методів соціально-гуманітарних досліджень. Цьому сприяла
творчість філософів, логіків, лінгвістів, як-от: Х.-Г. Гадамера, П. Рікера, Г.
Куна, М. Хайдеггера та ін. В їх творчості об’єднуючою є теза: пізнання
духовного життя людини та суспільства суттєво відрізняється від пізнання
природи. Адже світ людини характеризується внутрішньою визначеністю, а не
зовнішнім виявом, як у фізичних феноменів.
Отже, людське життя по суті є поєднанням постійних інтерпретацій та їх
зрозуміння, де інтерпретація підпорядкована зрозумінню, оскільки останнє є
головним способом існування людей. Глибина і повнота розуміння пов’язана з
ідею герменевтичного кола.
У Ф. Шлейєрмахера герменевтичне коло – основний принцип розуміння
тексту. Вивчаючи текст, слід мати одночасно і цілісне, і часткове уявлення про
нього. Цілісними є здогади, попередні висновки щодо всього тексту, а
частинами – результати дослідження певних аспектів цілого. Лише безперервно
зіставляючи ціле і частини в динаміці пошуку відповідей, можна знайти
правильне рішення. Так «по колу»: ціле → частина → ціле – осягається весь
текст до кінця. При цьому текст є цілісним і стосується всієї творчості автора.

3. Антропологічна філософія
Значний вплив на розвиток новітньої філософії зробила феноменологія (з
грец. «явище») – вчення про свідомість як особливе явище. Її засновником по
праву вважають німецького філософа Едмунда Гуссерля (1859 – 1938). Він
першим у ХХ ст. звернув увагу на необхідність очищення свідомості від
хибних суджень, оцінок, суперечностей, що її затьмарюють. Для цього потрібні
особливі зусилля і способи, оскільки сучасне життя свідомості не прояснює, а
навпаки завуальовує її.
Якість свідомості залежить від її інтенціональності (з латини «прагнення»).
Прагнення, або спрямування, свідомості двояке: 1) коли вона спрямована на
зовнішній світ, тоді потік суб’єктивних вражень її затьмарює, оскільки вони
нерідко спотворені емоціями й викривлені; 2) коли ж свідомість спрямовується
на саму себе (рефлексує), тоді вона здатна очиститися від хибних нашарувань.
Так виникає «чиста свідомість».
На підставі другого положення про інтенціональність свідомості
феноменологи роблять висновок, що домінуюче в європейській гносеології
(теорії пізнання) уявлення про збіг (ототожнення) людського «Я» і свідомості
не є істинним. Знаменита теза Р. Декарта «Сogito ergo sum» («мислю – отже,
існую») – хибна. За своєю суттю свідомість є «чистою», а наше «Я» вміщує ще
й хибні уявлення, недоречні враження тощо.
Для досягнення чистоти свідомості необхідна редукція (з латини
«повернення до попереднього стану») – діяльність, що приводить до
позбавлення свідомості хибних нашарувань. Тому слід відмовитися від
суджень. «Знати, а не судити» – ось принципова позиція представників
феноменології. Наприклад, Е. Гуссерль звертав увагу на причини занепаду
античної культури, називаючи головними з них невгамовну боротьбу суджень,
оцінок, учень, теорій. Ця боротьба настільки розділила людей, що об’єднати їх
для спільних дій було неможливо. Щось подібне відбувається й сьогодні. Різні
ідеологічні, релігійні, політичні та інші позиції як окремих людей, так і цілих
народів призводять до глибоких конфліктних ситуацій.
Таким чином, феноменологія вказує на особливу роль у житті людей
незаангажованої свідомості, такої, що об’єктивно сприймає світ. До речі,
феноменологи не закликають до абсолютної відмови від суджень і
приховування власних поглядів на щось. Просто необхідно знайти відповідний
спосіб: це може бути розповідь, опис, створення образу всього, що вивчається,
та ін. Ось тоді світ людського життя стане гуманнішим і добрішим.
Проблеми людини ґрунтовно досліджувались у фрейдизмі – теорії і
методі психоаналізу. Його засновником був австрійський психіатр, психолог і
філософ Зигмунд Фрейд ( 1856 – 1939 рр.). У фрейдизмі створюється класична
модель психіки людини: «Воно» (позасвідоме, або підсвідоме), «Я» –
(свідомість, або «Его»), «Над-Я» («Супер-Его», або «Цензор»). Поведінку
людини зумовлюють два основних інстинкти: самозбереження та сексуальний.

Несвідоме – найпотужніший чинник людської психіки, де зосереджені
одвічні прагнення сексуальної насолоди (лібідо). Вони вступають у конфлікт зі
свідомістю, яка орієнтована на соціально прийняті форми поведінки та засоби
задоволення бажань. Свідоме «Я» прагне підкорити несвідоме («Воно»). Інколи
воно витісняє суспільно небажані прагнення у прірву «Воно». Проте витіснені
сексуальні бажання у будь-який момент можуть вирватись на поверхню і стати
причиною нових конфліктів. Тому людина шукає шляхи свідомого оволодіння
бажаннями, їх безпосереднього задоволення. Сублімація – переведення енергії
лібідо з низьких на піднесені об’єкти, суспільно виправдані (релігія, мистецтво,
соціальні інституції).
Екзистенціалізм виник на початку XX ст. в Німеччині, Франції, Італії,
набувши великого впливу в усьому світі, особливо серед інтелігенції. Біля
джерел цієї філософії був С. К'єркегор (1813–1855 рр.), а серед російських
філософів — М. О. Бердяєв (1884–1948 рр.). Основною категорією
екзистенціалізму є категорія існування, або екзистенція, що ототожнюється з
суб'єктивними переживаннями людини, оголошується первинною щодо буття, а
буття суспільства вторинним. Дійсність - це внутрішній світ. Екзистенція не
може бути пізнана, зрозуміла, пояснена. Вона ірраціональна в людському Я,
людина є конкретною і неповторною особистістю. Екзистенціалізм
протиставляє людині суспільство як щось чуже, вороже, абсурдне, що руйнує
внутрішній світ індивіда, його свободу.
Жити як усі - значить втрачати свою індивідуальність, свободу. Звідси
пафос нонконформізму, заклик до бунту в деяких екзистенціалістів (Сартр,
Камю). Крайній індивідуалізм неминуче призводить до розчарування, до
асоціальності. Екзистенціалісти не визнають ніяких загальних принципів
моралі, вони вважають, що кожна людина сама вирішує, що треба вважати
моральним чи аморальним.
Екзистенціалізм розглядає людину як унікальну духовну істоту, здатну до
вибору власної долі. Экзистенція трактується як протилежність есенції (суті).
Якщо доля речей і тварин зумовлена, то якщо вони мають суть раніше
існування, то людина набуває своєї суті в процесів свого існування. Основним
проявом экзистенції є свобода, яка має на увазі відповідальність за результат
свого вибору. Справжня філософія, з точки зору екзистенціалізму, повинна
виходити з єдності об’єкту і суб’єкта. Ця єдність втілена в «екзистенції», тобто
деякій ірраціональній реальності.
Згідно з філософією екзистенціалізму, щоб усвідомити себе як
екзистенцію, людина повинна опинитися в «граничній ситуації». В результаті
світ стає для людини близьким. Істинним способом пізнання, способом
проникнення у світ екзистенції проголошується інтуїція («екзистенціальний
досвід» у Марселя, «розуміння» у Хайдеггера, «екзистенціальне осяяння» у
Ясперса). Ідеальна свобода - це свобода від суспільства.

4. Ірраціоналізм та релігійна філософія ХХ століття
Ірраціоналізм у філософії був завжди, але особливо став поширеним у ХХ
ст. У цей час він об’єднав в одну течію дуже різні за суттю і змістом учення:
філософію життя, релігійну філософію, містичне філософське світорозуміння та
ін.
Як спроба заміни «філософії мислення», філософія життя бере початок із
ХІХ ст. Поняття «життя» у ній тотожне «буттю», оскільки охоплює Всесвіт.
Головне у цій філософії – крайнє протиставлення свідомості проявам
підсвідомого: інтуїції, волі, інстинкту.
Першооснови філософії життя заклав німецький філософ Артур
Шопенгауер (1788 – 1860). У своєму головному творі «Світ як воля і уявлення»
він розглядав кантівське судження про «річ для себе» (що недоступна пізнанню
й осмисленню) як «світову волю». Ця воля не тільки недоступна пізнанню, а й
діє як некерована сліпа сила. Увесь світ – це цілісний потік волі до влади. А
воля до життя у А. Шопенгауера постає як зла, демонічна сила, яка є джерелом
людських страждань. Утеча від неї полягає у зреченні від активного життя,
аскетизмі та пригніченні власної волі.
Отже, філософія життя А. Шопенгауера ґрунтується на фаталізмі та
песимізмі. Тим більше, що саме життя у нього непізнане, оскільки світ для
людини обмежений її уявленнями. Немає сонця, а є лише око, яке його бачить;
немає й речей, а є лише рука, що їх торкається. Тому людський інтелект
надзвичайно вузький, затиснутий повсякденними турботами боротьби за життя.
До початку ХХ ст. значний внесок у розвиток філософії життя зробив ще
один німецький філософ – Фрідріх Ніцше (1844 – 1900). У своїх творах
«Невчасні роздуми», «Ранкова зоря», «По той бік добра і зла», «Так казав
Заратустра» та інших він виклав своє вчення про волю до влади. Філософський
текст Ф. Ніцше будував у вигляді афоризмів, алегорій та метафор. Тому нині
існують різні трактування його думок. Але в будь-якому разі джерелом
роздумів цього філософа є волюнтаризм А. Шопенгауера, оскільки воля у
Ф. Ніцше постає як жагуче прагнення до влади.
Воля – основа життя. Це інстинктивний, ірраціональний початок
існування. Це не цілісність, як у А. Шопенгауера, а багато воль, багато
прагнень до влади. Світ для Ф. Ніцше є вічним хаотичним становленням без
початку і кінця. Це результат змагань різних воль, і зрозуміти його неможливо,
адже він приводить у «нікуди». Цей процес вічний, і в ньому фіксується
нескінченна кількість повторень того, що було раніше.
Ірраціональний напрям у новітній філософії доповнює містичне
світобачення. Містика, як і релігія, ґрунтується на вірі у надприродні сили. Але
якщо релігійне життя передбачає повну підлеглість віруючих надприродному,
то містика намагається безпосередньо залучити його (у вигляді духів, примар,
космічної енергії тощо) до реалізації своїх потреб і намірів.
Наприклад, у 10–30-ті роки ХХ ст. була досить популярна теорія і
практика психотрансмутації. Один з її авторів Г. Гурджієв створив систему

фізичних і психічних вправ, що нібито допомагають установити контакти з
космічними силами через досягнення «психотрансмутації». А російська
письменниця О. Блаватська організувала теософське товариство, члени якого
сповідували «містичний космізм».
Особливістю неотомізму ХХ ст. стала спроба зосередити зусилля на
збереженні миру на Землі, засудженні тероризму та інших форм насилля;
заклики виявити реальну турботу про населення бідних країн, усіх знедолених.
Ці ідеї – головна тема роздумів філософів-католиків: Ж. Марітена, Є.
Жильсона, Г. Марселя, Т. де Шардена, а також філософів іудаїзму (М. Бубера),
ісламу (М. Ікбали) та ін. Особливо впливовими стали заклики до миру,
соціальної справедливості, взаємопорозуміння і високої моральності папи
Івана-Павла ІІ (1921 – 2005). Він – філософ за освітою, і мав ім’я у миру
Кароля Войтили. Його переконання і дії справді були глибоко гуманними. Він
пропагував їх у численних проповідях і філософських працях, у ряді п’єс,
поезій, статей та інших творах. Його рішення і діяльність впливали на життя в
усьому світі.
Неотомізм – офіційна доктрина Ватікану. В її основі лежить принцип
зверхності теології, яка втілює єдність пізнавального та практичного
відношення до світу. Прихильники неотомізму не заперчують наукові знання
про природу і суспільство, але наголошують на їх залежності від Бога.
Людський розум пізнає ідеї, закладені Богом.

