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Текст лекції
1. Проблема людини в історії філософії
Багато в світі дивних див,
Та найдивніше з них – людина.
Єврипід
Людина є складним творінням природи, суспільства і самої себе. Це і
розум, і воля, і характер, і емоції, і праця, і спілкування. Ось чому її вивчають
такі науки як генетика, фізіологія, медицина, психологія, соціологія,
антропологія… Сьогодні ці науки об’єднуються в систему комплексного
людинознавства. Важливе місце в цій системі посідає і філософія.
Сформувалась навіть спеціальна дисципліна – філософська антропологія, тобто
філософське вчення про людину. У комплексному людинознавстві філософія
розглядає світоглядні питання: природу (сутність людини), її походження, сенс
життя, питання свободи людини і творчості та методологічні: можливість
створення оптимальної стратегії вивчення і вдосконалення людини.
Історія пізнання людини свідчить про складність та суперечливість даної
проблеми. Кожна філософська концепція додавала до неї нові риси, відкривала
нові грані в пізнанні людини.
У філософії Давньої Греції панував космологізм у розумінні людини.
Філософія мілетської школи твердила: людина містить всі основні елементи
космосу. Софісти почали розглядати людину в умовах соціокультурного буття
(не заперечуючи, що вона є частиною природи). Протагор «Людина – міра всіх
речей». Сократ поставив людину у центр своєї філософії. Платон розрізнив у

людині безсмертну душу (світ вічного і ідеального) і тіло (тимчасове і суєтне).
Арістотель розглядав людину як «політичну тварину». Вона, з одного боку
внутрішньо пов’язана з природою, а з іншого – протистоїть їй, оскільки у неї є
душа – причина і початок людського тіла.
Європейська середньовічна філософія висуває на передній план
релігійно-моральні проблеми людського існування, проблему співвідношення
між богом і людиною. У цьому співвідношенні найголовніше для людини є
спасіння, котре християнство розуміє як сходження недосконалої особи до
найдосконалішої – Бога (Августин Блаженний).
В період Відродження Бог зміщується на периферію людського життя.
Смисловим стержнем є сповнена пафосу ідея про самодостатність і
автономність особистості, віра в безмежні творчі можливості. Ренесанс – це
разом узяті теорія і практика гуманізму. Філософія Нового часу зосереджувала
увагу на всезагальній природі людства, соціальній сутності. Новоєвропейська
філософія XVII ст. особливе значення надавала розуму як специфічній
особливості людини. Р.Декарт пов’язував сутність людини з мисленням.
«Мислю - отже існую». Декарт розумів людину як реальний зв’язок бездушного
і мертвого тілесного механізму з розумною душею, яка має волю і мислить.
Для німецької класичної філософії визначальним є уявлення про людину
як суб’єкта духовної діяльності, що створює світ культури і є носієм загального
ідеального начала, духу, розуму. Кант наголошував на моральному характері
природи людини, Фіхте – на ролі діяльності в житті людини, Гегель – на
духовності, Фейєрбах – на любові до ближнього. Фейєрбах розглядав людину
як природну істоту, як вищий щабель природного розвитку.
Специфікою марксистського розуміння людини є трактування її як
«похідна» від суспільства, як продукту та суб’єкта суспільно-практичної
діяльності. Сутністю людини К. Маркс вважав саме сукупність всіх суспільних
відносин. Марксизмові належить трудова теорія походження людини, яка
аналізує механізм трансформації, «біологічного в соціальне».
На початку ХХ ст. у філософії здійснено своєрідний антропологічний
поворот – проблема людини стає невід’ємною частиною досліджень практично
всіх філософських напрямків. З’явилось багато концепцій людини. В
залежності від того, що слід вважати суто людським у людині (природне,
соціальне, духовне) їх можна умовно об’єднати у три групи.
Домінуючою рисою біологізаторської концепції є уявлення людини як
переважно природної істоти. Життя і поведінка, індивідуальні і суспільні
якості, духовні властивості якої обумовлені природними (біологічними)
чинниками.
Соціологізаторські концепції ігнорують природно-біологічні чинники
людського існування, якими відводиться роль лише передумови соціального
життя, і які не мають ніякого впливу на особливості поведінки, інтелект, творчі
здібності, соціальні орієнтації людини.
Третя група – спірітуалізм (духовні) об’єднує погляди, за якими в основі
розкриття сутності людини лежить її внутрішній духовний світ (безкорисливий
пошук істини, здатність до морального вибору, до переживання прекрасного, до

творчості, наявність свободи та глибинної самосвідомості), і проголошує
первинність індивідуального «Я» як духовного стрижня особистості.
Слід зазначити, що людина є і природною і соціальною, бо є водночас
продуктом і природи і суспільства. Завдання полягає в тому, щоб
систематизувати позитивний філософський досвід дослідження людини.
2. Сутність сучасної концепції людини
1. Людина і природа взаємопов’язані. Це доводять теорії походження
людини:
 релігійна концепція. В Біблії сказано, що людина створена з „пороху
земного”. Це можна тлумачити як : вона має земну природу і не
закинута на Землю з Космосу.
 космічна. Космос – Всесвіт (за межами нашого планетного уявлення).
а) життя на Землю могло бути занесено космічним пилом через
атмосферу... б) неземні цивілізації.
 еволюційне. Ч. Дарвін (1809 – 1882). Під дією природних факторів
відбору Homo sapiens виник як прямий наслідок еволюційного
вдосконалення живих істот.
Стан людини залежить від природних процесів – коливань температури,
коливань геомагнітних полів, сонячної радіації. Доведено, що сонячні бурі
впливають на самопочуття людини. Магнітні бурі – 2 травня (можлива) 3,4,5 –
незначні.
Біологічні ритми – періодичні зміни характеру і інтенсивності
біологічних процесів і явищ у живих організмах, що повторюються: обертання
Землі навколо Сонця (1 рік); обертання Землі навколо осі (24 год.); обертання
Місяця навколо Землі (28 днів) приводять до коливань освітленості,
температури..., служить датчиками часу для біологічного годинника. Тварини
впадають у сплячку.
Біоритми впливають на дієздатність людини: найвища - 10-12 години, 1618 години, найнижча - 1- 3 година ночі. Ліки треба вживати в певний час. Якщо
страждають виразковою хворобою треба харчуватися вночі. Пилок найбільш
впливає на людей, викликаючи алергію, ввечері. Краща опірність організму –
вранці. З хворим серцем – дієздатність серцевого м’яза не однакова (в 13.00 і
21.00 падає до мінімуму). Весною обмін речовин активніший. Людина йде з
життя в свої несприятливі дні, існування яких допустив ще 25 століть тому
лікар Гіппократ.
2. Вирішальну роль у становленні людини має праця, трудова діяльність.
Енгельс зазначав, що початкова праця привела до того, що: а) організм
предків людини почав пристосовуватися до умов середовища і до трудової
діяльності. У людини з’явилася пряма хода, розвинулись руки, головний мозок;
б) праця обумовила появу членороздільної мови як засобу спілкування та
передачі досвіду; в) завдяки трудовій діяльності утворилися виробничі
відносини. 1. австралопітеки (мавполюди) – 2-3 млн. років до н.е.. 2.
пітекантропи – 2млн.-200 000 р. до н.е., початок виробничих відносин. 3.

неадертальці – 200 000-40 000 р. до н.е., розвиток мови. 4. кроманьйонець
(сучасний тип) – розвиток предметної свідомості, родової спільності,
приватного господарства.
Діяльність є основою людського способу буття, дає можливість
визначити сутність людини, специфіку людського існування (Льюіс Морган
(1818-1881). Основні характеристики людської діяльності: а) має
перетворювальний характер; б) спрямована до певної мети; в) предметна; г)
антропомірна (на її процесах, характеристиках лежать інтереси, потреби
людини, візитна карта людства) д) соціально організована (передбачає людські
об’єднання, спілкування) є) свідома (духовно зумовлена)
Слід зауважити, що сьогодні зростають вимоги до спеціалістів в умовах
інформаційного суспільства.
3. Людина – біосоціальна система, у якій соціальному відводиться
пріоритетна роль.
Антропосоціогенез. Біологічне в людині – людський організм з його
структурами і функціями, специфічною для людини нейрофізіологічною
організацією і властивою їй нервовою діяльністю. Особливостями людини є:
пряма хода на двох ногах, розмаїття функцій рук, великий мозок(наявність
глибоких звивин на мозку). Біологічні особливості передаються від покоління
до покоління, записані в генетичну програму яку репрезентують молекули
ДНК. Генетична програма забезпечує видову визначеність людини, расову
належність, індивідуальні особливості морфологічного характеру(ріст, колір та
форму обличчя, тривалість життя, тощо). Біологічно визначаються
темперамент, природні здібності(пам’ять, художня творчість, обдарованість у
музиці). Наприклад – Бах: у роду було 16 композиторів і 29 професійних
музикантів. Пушкін і Л.Толстой – родичі (прабабусі – рідні сестри).
Людина – поняття, в якому відображаються спільні риси, властиві всьому
людському роду. Індивід – одиничний представник людського роду.
Особистість – індивід, узятий в аспекті його соціальних якостей(погляди,
цінності, інтереси, моральні переконання), тобто людина, що пройшла процес
соціалізації. Індивідуальність – унікальність і неповторність особистості, її
духовного світу.
Структура особистості: самооцінка і самосвідомість; світогляд; характер
особистості; сила волі; моральність, висока духовна культура.
Взаємозв’язок людини і суспільства: тісно взаємопов’язані; визначальним
чинником формування особистості є соціальне середовище; особистість
активно перетворює суспільство; взаємодія суспільства і особистості
відбувається через первинний колектив: сім’я, школа, вуз, трудовий колектив.
4. Філософська концепція людини розглядає проблему сенсу життя,
смерті, безсмертя.
5. Фундаментальною цінністю людини є свобода.
Свобода – філософська категорія, яка визначає сутність людини, що
складається з її здатності мислити і діяти відповідно до своїх намірів, бажань та
інтересів, а не внаслідок якогось примусу.

Складові свободи: вибір усвідомлення вчинити певним чином,
відповідність власним переконанням, прояв волі і відповідальності, прагнення
до самореалізації.
6. Гуманізм - визначальна риса людства.
Гуманізм: система поглядів, що визначає цінність людини як особистості;
право людини на свободу , щастя, розвиток здібностей; системи поглядів, що
вважали благо людини критеріями оцінки соціальних інститутів; принципи
рівності, справедливості і людяності повинні стати нормою стосунків між
людьми.
Як зазначав А. Швейцер: «Завдання сучасників досягти справжньої
доброти, жити в злагоді з самим собою. Тільки перемога гуманного світогляду
над анти гуманним дасть нам можливість з надією дивитись у майбутнє».
3. Філософське розуміння сенсу життя, смерті та безсмертя
Сенс життя – поняття, яке відбиває постійне прагнення людей
співвідносити свої вчинки з системою суспільних цінностей, з вищим благом,
щоб у такий спосіб діставати можливість виправдовувати себе у своїх власних
очах, в очах інших людей чи перед якимось авторитетом, Богом. Іншими
словами – це пояснення собі та іншим, для чого ти живеш.
Сенс життя полягає у всебічному розвитку сутнісних сил людини, їх
реалізації на благо інших людей, у задоволенні власних потреб, знаходячи у
цьому відповідне задоволення, радість та щастя.
Смерть – завершення людського життя. Вона біологічно і соціально
супроводжує все людське життя. Ми не можемо повернути минуле, неповторні
вікові стани і враження… смерть припинення усіх припинень.
Але навіть біологічно існують моменти безсмертя оскільки ми генетично
безсмертні, безсмертні у своїх дітях.
біологічна (фізична)
Смерть
духовна
Біолог Уотсон вважає, людина має три тіла:
- щільне зовнішнє фізичне тіло,
- латентно-ефірна субстанція,
- духовна сутність.
Людина, що померла, звільниться від фізичної оболонки, продовжує жити
в ефірному тілі, поступово переселяючись в астральний світ.
Отже,головним предметом філософських роздумів є людина. Людина –
біосоціальна єдність, у якій через соціальне, біологічне і духовне реалізується
людське. Людина – істота, яка своєю діяльністю створює власну історію.
Людина – єдина істота, що усвідомлює свою смертність. З цим пов’язане
питання про сенс життя.

