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Новий час характеризується подальшим розвитком капіталістичних відносин. На 
відміну від Середньовіччя державна влада тепер не залежала від церковної, 
безпосередньо не підпорядковувалась їй. Ця ситуація певною мірою пояснює 

основний напрям зусиль передових філософів і соціологів названої епохи, зокрема 
їх боротьбу проти церковників, релігії, схоластики. Основні зусилля мислителів були 
спрямовані на захист віротерпимості, свободи совісті, звільнення філософії від 

впливу теології. В цій боротьбі використовувалися й надбання попередньої 
філософської думки, зокрема вчення Демок-ріта і Епікура, "теорія двох істин" та ін. 
Основною особливістю філософії Нового часу була її орієнтація на науку як най-

вищу цінність. 
Вивчаючи філософію Нового часу, треба врахувати, що на її зміст впливали як 

специфіка суспільного життя і наука цієї епохи, так і філософські традиції, оскільки, 

будучи викликаною до життя об'єктивними чинниками, вона (філософія) набуває 
відносної самостійності й розвивається за своїми внутрішніми законами. 

Важко переоцінити вплив на передову тогочасну філософію науки, зокрема, 

досвідно-експериментальних досліджень природи і математичного осмислення їх 
результатів. Видатні філософи цієї епохи нерідко були великими приро-
додослідниками й математиками (Р. Декарт, Г.В. Лейбніц), а деякі 

природодослідники були авторами важливих філософських ідей. Особливий вплив 
на філософію здійснювала механіка, яка була на той час зразком 
експериментально-математичної науки, що прагнула повністю пояснити рух тіл, 

включаючи й небесні тіла. 
"Пищальних наук. У передових мислителів розглядуваної епохи метафізика 

виражала гармонійну єдність умоглядно-раціонального мислення і 

експериментальної практики, а також і ту ініціативу, котра, як правило, належала 
тоді саме умоглядно-теоретичному компоненту, а не досвідному елементові науко-
во-філософського знання'. І до аналогічних гіпотез змушені були звертатися і ті 

мислителі, які абсолютизувавши раціоналістично-дедуктивний метод пізнання, 
відривали мислення від чуттєвого досвіду, матеріального світу, існуючого способу 
виробництва, державного устрою, політичної ідеології, права і судочинства, релігії, 

мистецтва, моралі. 
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Виникнувши в Англії (Дж. Локк), просвітницька ідеологія набула широкого 

поширення у XVIIІ ст. у Франції (Ш.Л. Мон-теск'є, К.-А. Гельвецій, Вольтер, П.А. 
Гольбах). У другій половині XVIII і на початку XIX ст. ідеологія Просвітництва по-
ширилась і розвивалася в багатьох країнах Європи і США. 

2. Онтологія 
Онтологічні концепції Нового часу істотно різняться між собою. Поряд з 

матеріалістичною онтологією Ф. Бекона, Т. Гоббса, П. Гассенді,Д. Локка, Б. Спінози 

і французьких матеріалістів XVIII ст. (Ж. Ламерті, Д. Дідро, П. Гольбах) мала місце і 
дуалістична онтологія Р. Декарта, об'єктивно-ідеалістична Г.В. Лейбніца та 
суб'єктивно-ідеалістична Д. Берклі і Д. Юма. Та всі ці концепції мали й деякі спільні 

риси, зокрема механістичне тлумачення переважної частини природи і навіть 
суспільства. До того ж більшість із цих концепцій мала матеріалістичний характер, 
хоча це й не позбавляло їх суперечностей. 

Декарт визнавав дві субстанції — духовну, яку він наділяв атрибутом мислення, і 
матеріальну, необхідною властивістю якої вважав протяжність. Причому, матерія в 
нього є самодостатньою, такою, яка ні в чому не має потреби, крім Бога, і то лише 

для акту її виникнення. Гоббс також вважав протяжність атрибутом матерії, твердив, 
що існують лише конкретні тіла (тобто поділяв номіналістичні погляди), виходячи з 
властивостей яких можна пояснити і природу свідомості людей. Рух він 

ототожнював з механічним переміщенням, визнавав існування атомів. 
Декарт, Спіноза й Лейбніц у своїх онтологічних концепціях виходили із визнання 

надчуттєвих принципів буття И пізнання. Та перебуваючи в органічному зв'язку з 

даними тогочасної науки, ці концепції сприяли розвитку математики, фізики та інших 
природничих наук. 

В основі онтології Лейбніца лежало об'єктивно-ідеалістичне вчення про монади 

— найрізноманітніші неподільні духовні субстанції, які становлять собою ідеальний 
світ (первинний щодо матеріального), доступний лише розуму. Монади, на думку 
Лейбніца, координовані і субординовані. Найнижчими в системі їх упорядкування є 

ті з монад, які утворюють в] основному неорганічну природу. Вищий клас монад уже 
має відчуття і споглядання. До найвищих з відомих нам класів монад Лейбніц 
відносив душі людей, здатні до мислення і самосвідомості. Заслугою онтології 

Лейбніца було те, що він наблизився до розв'язання матерії і руху. 
Найвищого розвитку матеріалізм досяг у Франції у XVIII ст. Ж. Ламетрі стояв на 

позиціях механістичного матеріалізму. Д. Дідро і П. Гольбах застосували принцип 

матеріалізму для узагальнення досягнень наукової думки в пізнанні природи і 
суспільства. Перебуваючи загалом на позиціях метафізичного методу, Дідро і 
Гольбах разом з тим розвивали деякі діалектичні ідеї, зокрема ідеї єдності матерії й 

руху, якісної різноманітності всього існуючого. Гольбаху належить визначення 
матерії як всього того, що діє будь-яким чином на органи чуття людини. 

Деїсти, зокрема деїсти-просвітники (Вольтер), виходили з метафізичної онтології 

кінечності світу, абсолютизації дуалізму матерії і руху, причини і наслідку, еволюції 
і доцільності.  

                                 3. Гносеологія 

Особливого значення набула у філософії того часу проблема обгрунтування 
знання і способів його досягнення. У розв'язанні цієї проблеми розрізняють два 
напрями — раціоналізм і емпіризм. Раціоналізм (у вузькому розумінні цього терміна) 

прийняв за еталон одержання достовірного знання певні принципи організації 
останнього, підпорядковані суворим правилам логічного виводу й однозначності 
результатів. Переконливим прикладом раціоналізму може бути творчість Б.Спінози. 

Орієнтація ж на досвідне природознавство як еталон одержання достовірного 
знання породила емпіризм (Ф.Бекон, Т.Гоббс, ДжЛокк — матеріалісти; Д.Юм, 
Дж.Берклі — ідеалісти). 



Раціоналізм (від латинського — розумний) - філософський напрям, який визнає 

розум основою пізнання. Раціоналізм протистоїть як ірраціоналізму, так і емпіризму. 
Як цілісна гносеологічна концепція раціоналізм склався в Новий час під впливом 

успіхів математики і природознавства. На відміну від середньовічної схоластики і 

релігійного догматизму, раціоналісти ХУІІ-ХУІІІ століть (Р.Декарт, Б.Спіноза, 
Н.Мальбранш, Г.В.Лейбніц) спиралися на ідею природного порядку — нескінченного 
причинного ланцюга, який пронизує увесь світ. 

Абсолютизація ролі розуму і недооцінка чуттєвого пізнання привела раціоналістів 
до ідеалістичних висновків, відливу мислення від об'єкта пізнання, визнання 
вроджених ідей (Декарт), властивостей мислення, незалежних від чуттів (Лейбніц). 

Культрозуму характерний і для французьких матеріалістів XVIII століття. 
Емпіризм (від грецького — досвід) — напрям у теорії пізнання, згідно з яким зміст 

знання може бути поданим або як опис досвіду, або зведеним до нього. На 

противагу раціоналізмові емпіритики зводять раціональну пізнавальну діяльність до 
різноманітних комбінацій чуттєвого матеріалу, який дається в досвіді. Раціональне 
пізнання, нібито нічого не додає до змісту чуттєвого пізнання. 

На думку Ф.Бекана, Гоббса, Локка, Кондільяка, чуттєвий досвід відображає 
об'єктивно існуючі речі. 

Емпіризм наштовхнувся на нерозв'язні труднощі, зокрема на проблему виділення 

вихідних компонентів досвіду і реконструкції на цій основі всіх видів і форм знання. 
Ці труднощі змусили емпіриків виходити за межі чуттєвих даних і розглядати їх 
поряд із певними характеристиками свідомості, логічними операціями (індуктивним 

узагальненням), звертатися до апарату логіки і математики для опису чуттєвих 
даних як засобів побудови теоретичного знання. Емпірикам так і не вдалося 
обгрунтувати індукцію на чисто емпіричній основі. До емпіриків належали і деякі 

ідеалісти нового часу, зокрема Дж. Берклі і Д. Юм. 
4. Проблема людини, суспільства, держави 
Важливе місце у філософії Нового часу посідала проблема людини. 

Абсолютизація механічної форми руху матерії призвела до ототожнення деякими 
тогочасними мислителями людини з машиною. Так, Ламетрі розглядав людський 
організм як машину, що самостійно заводиться, подібно до годинникового 

механізму. На його думку, людина відрізняється від тварин лише більшою кількістю 
потреб, а отже, й більшою кількістю розуму, бо потреби тіла — "мірило розуму". 
Духовна діяльність людини, за Ламетрі, визначається її тілесною організацією. 

Еоббс і Де Руатеж намагалися пояснити всі прояви тілесної і духовної діяльності 
людини чисто механістично. 

На думку Декарта, тварина — це тільки машина, а людина лише в деяких 

ситуаціях діє як механізм. Звідси він робив висновок, що тілесну діяльність треба 
пояснювати матеріальною субстанцією. Визнаючи лише одну субстанцію, яка має 
своїми атрибутами протяжність і мислення, Спіноза пояснював суттєву діяльність 

людини як духовно-тілесну. Проте вищі функції людського духу він вважав цілковито 
незалежними від тілесних умов. 

У зв'язку із значними досягненнями природознавства (Е.Еарвей відкрив 

кровообіг, а Р. Декарт — рефлекторну дугу й безумовно-рефлекторну діяльність 
тварин і людини) проблема тілесної діяльності стала осмислюватися глибше і більш 
науково. Проте традиційна проблема взаємовідношення душі і тіла не втратила 

актуальності. Правда, в цю епоху вона формулювалась як взаємовідношення тіла й 
духу людини. Зустрічаючись із великими труднощами при розв'язанні цієї проблеми, 
мислителі Нового часу нерідко зверталися і до ідеї Бога. Так, 

М.Мальбранштаіншіокказіоналісти пояснювали єдність тілесних і духовних дій 
людини безпосереднім втручанням духовної божественної першопричини в 
кожному випадку її (людини) життєдіяльності. Цікаве, хоч і містифіковане, 



розв'язання проблеми взаємодії тіла і духу людини запропонував Е.ВЛейбніцу своїй 

монадології. З релігійних позицій аналізував названу проблему Дж. Берклі. Він 
визнавав реально існуючими тільки конкретні сприйняття ("ідеї") і душі ("духи"), їх 
носії. Щоб не залишитися на позиціях соліпсизму, Дж. Берклі зрештою перейшов із 

суб'єктивно-ідеалістичної позиції на об'єктивно-ідеалістичну, навіть відверто 
релігійну, визнаючи єдину духовну субстанцію — Бога. 

Важко переоцінити геніальну догадку Б.Франкліна про те, що людина — це 

тварина, яка виготовляє знаряддя праці. 
Якісних змін зазнав ідеал цієї епохи, основною рисою якого був культ розуму. Це 

особливо переконливо проявилось у філософії Декарта, який вважав розум 

найвищим авторитетом в оцінці будь-яких поглядів, та у філософії Просвітництва. 
Про зміну ідеалу в Нові часи свідчать і ціннісні орієнтації протестантизму. Якщо 

класичне християнство орієнтувало людей перш за все на сферу духовного життя, 

зокрема проблему спасіння душі, то протестантизм орієнтував їх на повсякденне, 
практичне, "земне" буття, реабілітуючи його в очах віруючих. Таке розуміння сенсу 
життя проявилося насамперед у розробці його етико-гуманістичної проблематики. 

В історії філософії суспільство тривалий час розглядалось як сукупність людських 
індивідів, які об'єднуються для задоволення "соціальних інстинктів" (Арістотель). 
Мислителі Нового часу розглядали суспільство як об'єднання індивідів для 

контролю над своїми діями (Гоббс, Руссо), об'єднання, яке грунтується на конвенції, 
договорі, однаковій спрямованості інтересів. Заперечуючи теологічне пояснення 
історичного процесу, прибічники теорії суспільного договору утверджували 

раціоналістичні концепції природи суспільства. Проте ці концепції фунтувалися на 
позаісторичних уявленнях про незмінну сутність людини, нерозумінні закономірного 
процесу розвитку людства. Спроба ж поширити принцип детермінізму (всезагальної 

причинної зумовленості явищ) на пояснення суспільних явищ не давало можливості 
збагнути секрети людського буття, його специфічної упорядкованості. Тому 
мислителі, навіть явно схильні до матеріалізму (зокрема Дж.Толанд і Т.Гоббс), іноді 

змушені були звертатися до гіпотези про існування надприродної сили — Бога. 
Немало філософів Нового часу вважали "природну релігію" ("релігію розуму", 
"релігію почуттів", які виводились із "людської природи", не потребували авторитету 

одкровення і догми) соціальним регулятором історичного процесу. 
Треба зазначити, що деякі філософи Нового часу, а саме французькі 

матеріалісти XVIII століття, насамперед Гельвецій, визнавали закономірний 

характер історичного процесу, про-фес, зв'язок між різними епохами людської 
історії. 

Значне місце у філософії цієї епохи займала проблема держави, про що свідчить 

концепція "суспільного договору". Родоначальником тогочасного варіанта 
"суспільного договору" був голландський юрист і соціолог Гроцій (Гуро де Гроот). 
Згідно з його концепцією держава виникла в результаті угоди між людьми, які 

змушені були перейти від незабезпеченого захистом природного стану до стану 
громадянського. У своєму розвитку ця теорія одержувала різні інтерпретації: від 
консервативно-охоронної (Гоббс) до революційно-демократичної (Руссо). В різних 

варіантах ідею "суспільного договору" розвивали Гоббс, Локк, Спіноза, Руссо та інші 
тогочасні мислителі. У книзі "Про суспільний договір" Руссо не тільки критикував 
інститути феодальної держави і права, а й заперечував усю систему.феодалізму в 

цілому, закликав до заміни існуючого ладу. Він вважав, що оскільки держава 
виникає на основі договору, то фомадяни мають право розірвати цей договір у 
випадку зловживання владою. 

Щодо форм правління державою, то тут філософи Нового часу дотримувалися 
різних поглядів. Так, Бекон був прибічником абсолютної монархії. До подібної точки 
зору схилявся і Гоббс. Локк виступав за конституційну парламентарну монархію, 



аДідро, будучи рішучим супротивником деспотичної форми управління, 

висловлювався за конституційну монархію і навіть був схильним до ідеї 
республіканської форми управління, хоч і сумнівався в тому, що ця форма придатна 
для великих держав. 

1. Місце і роль німецької класичної філософії в розвитку світової 
філософської думки 

Класична німецька філософія — це філософські системи І.Канта, І.Г.Фіхте, 

Ф.В.И.Шеллінга, Г.В.Ф. Гегеля та Л.А.Фей-єрбаха, які були створені у другій 
половині XVIII — середині XIX століть. Вона була вищим досягненням філософської 
думки у світовому масштабі. Неминуще значення мали її гуманістичні ідеї 

соціального прогресу і свободи. Марксизм високо цінував класичну німецьку 
філософію передусім за розробку проблем діалектики (Кант, Гегель) і матеріалізму 
(Фейєрбах). 

Класична німецька філософія не становила собою єдиного напряму. Наприклад, 
Кант був дуалістом, Фіхте — суб'єктивним, Шеллінг і Гегель — об'єктивними 
ідеалістами, Фейєрбах — матеріалістом. Та разом з тим у філософських системах 

цих мислителів спостерігається зв'язок, навіть наступність. Особливе місце 
посідало дослідження форм всезагальності, які в Канта і Фіхте розглядалися як 
форми, притаманні лише людському мисленню, а в Шелінга і Гегеля — і як форми 

самої діяльності (духовної, на їх думку, за своєю природою). Особливого значення 
надавалося дослідженню проблеми тотожності мислення і буття, відношення 
суб'єкта і об'єкта, теоретичних форм пізнання, філософських категорій тощо.  

Характеризуючи класичну німецьку філософію, як правило, вказують на такі її 
риси: наступність; діалектичність; критичне ставлення до "розсудкової" метафізики 
і прагнення подати філософію як систему наукового знання ("Науковчення" Фіхте і 

"Енциклопедія філософських наук" Гегеля); звернення до історії як філософської 
проблеми. У світлі сучасної філософської думки впадає у вічі абсолютизація 
раціоналістичного підходу і недооцінка емоціонально-чуттєвого начала, зокрема 

естетичного відношення людини до світу, мистецтва, за допомогою якого людина 
осягає буття і переживає його сенс. 

Імануіл Кант (1724—1804) — видатний філософ і вчений, засновник класичної 

німецької філософії. У його творчості розрізняють два періоди — "докритичний" (до 
1770 р.) і "критичний". У "докритичному" періоді Кант визнав можливість 
умоглядного пізнання речей такими, якими вони існують самі по собі, а в "критичний" 

заперечував можливість такого пізнання на основі попереднього дослідження форм 
пізнання, джерел і меж пізнавальної здатності людини. У перший період своєї 
творчості Кант розробив "небулярну" космогонічну гіпотезу про утворення планетної 

системи з гігантської хмари дифузійної речовини, написав ряд філософських праць. 
У критичний період він опублікував "Критику чистого розуму" (1781), "Критику 
практичного розуму" (1788) і "Критику здатності судження" (1790). В основі цих праць 

лежить вчення про явища і речі, якими вони існують самі по собі, про "речі в собі". 
Останні, на думку Канта, діють на органи чуття і викликають у нас відчуття. Разом з 
тим він наполягав на тому, ніби ні відчуття, ні форми логічного пізнання не можуть 

дати достовірних знань про "речі в собі", оскільки останні непізнавані.  
У сфері логіки Кант розрізняв звичайну, або загальну логіку, яка досліджує форми 

думок, абстрагуючись від їх предметного змісту, і логіку трансцендентальну, яка 

досліджує у формах мислення те, що надає знанням апріорний (додосвідний), 
всезагальний і необхідний характер. Основним для нього є питання про джерела і 
межі пізнання, котре він формулює як питання про можливість апріорних 

синтетичних (тобто таких, що дають нове знання) суджень у кожному з трьох 
головних видів знання — математиці, теоретичному природознавстві і метафізиці. 
Розв'язання питань, поставлених у "Критиці чистого розуму", Кант зводитьдо 



аналізу основних здатностей пізнання — чуттєвості, розсудку і розуму. 

Розглядаючи питання про можливість синтетичних суджень у "метафізиці", Кант 
досліджує розум як такий, що породжує  

Етика Канта грунтується на результатах критики теоретичного розуму. При цьому 

він виходив із переконання, що кожна особистість є самоцінною, і ні в якому разі не 
повинна розглядатися як засіб реалізації будь-яких цілей навіть у тому випадку, коли 
б останні пояснювалися необхідністю досягнення загального блага. Основним 

законом етики Кант вважав формальне внутрішнє веління — категоричний 
імператив. При цьому він намагався суворо розмежувати усвідомлення морального 
обов'язку і схильність людини до виконання морального закону. Вчинок, на його 

думку, є моральним тільки втому випадку, коли він здійснюється цілковито з поваги 
до морального закону. У випадку конфлікту між чуттєвою схильністю і моральним 
законом Кант вимагав безумовного підкорення моральному обов'язку. 

(1770—1831) — видатний німецький філософ. У перший період творчості 
виступив як послідовник "критичної філософії" Канта і Фіхте, але невдовзі під 
впливом Шеллінга став на позиції об'єктивного ідеалізму і створив оригінальну 

філософську систему. 
Основою всіх явищ природи і суспільства Гегель вважав абсолют, якесь духовне 

начало, котре він називав по-різному — "світовим розумом", "світовим духом", 

"абсолютною ідеєю", які нібито існували ще до матеріального світу. 
Глибоко зацікавившись історією духовної культури, Гегель уже в ранніх творах 

тлумачить іудаїзм, античність, християнство як ступені розвитку духу, намагається 

осмислити специфіку своєї епохи. 
У рідкісній за глибиною і складністю викладу думок праці "Феноменологія духу" 

духовна культура подається ним як поступове і послідовне виявлення творчої сили 

світового розуму. Позбавлений індивідуальності світовий розум, втілюючись в 
образи культури, які послідовно змінюють один одного, одночасно пізнає самого 
себе як творця. Духовний розвиток індивіда, за Гегелем, відтворює стадії 

самопізнання світового духу. Універсальну сферу творчої діяльності духу Гегель 
називає абсолютною ідеєю, а логіку визначає як науково-теоретичну самосвідомість 
цієї ідеї. 

У "Феноменології духу" обґрунтовується принцип абсолютного ідеалізму, дається 
зображення поступального руху свідомості від першої, безпосередньої суперечності 
між нею і предметом відображення аж до поняття науки, розглядається генезис 

філософського знання. У своєму русі свідомість, за Гегелем, триразово проходить 
шлях від безпосередньої достовірної чуттєвості до філософського знання і кожний 
раз ніби в іншій площині. Відповідно до цього "Феноменологію духу" можна поділити 

натри розділи. У першому дається тлумачення свідомості, самосвідомості, розуму і 
розглядається рух індивідуальної свідомості, починаючи з чуттєвої достовірності; у 
другому дається характеристика духу; в третьому аналізується релігія і 

«абсолютне» знання, те. що марксистською термінологією називається формами 
суспільної свідомості. 

Керуючись ідеалістично інтерпретованим принципом тотожності мислення і 

буття, Гегель створює фантастичну картину світу. Та за нею приховуються геніальні 
догадки про універсальні взаємозв'язки речей і їх саморозвиток. Його принцип 
тотожності мислення і буття дав можливість переконливо спростувати аргументи 

агностиків. "Какого високого мнения мьі ни бьіли бьі о величин и могуществе духа, 
— писав Гегель, — оно все же будет недостаточно вьісоким. Скрьітая сущность 
вселен-ной не обладает в себе силой, которая бьіла бьі в состоянии ока-зать 

сопротивление дерзновению познания, она должна перед ним открьіться, 
развернуть перед его глазами богатства и глу-биньі своей природьі и дать ему 
наслаждаться йми"2. 



"Наука логіки" Гегеля складається з учень про буття, про сутність і про поняття. В 

першому вченні характеризуються найабстрактніші категорії буття: чисте буття, 
ніщо, становлення, наявне буття, якість, кількість, міра, стрибок3 тощо. Чисте буття 
розглядається як начало, бо воно є і чиста думка, і не-визначена проста 

безпосередність. Воно тотожне ніщо, оскільки для них обох характерна відсутність 
визначень. Істиною чистого буття і ніщо є становлення, в якому вони зняті і пере-
бувають у ньому як ідеалізовані моменти. 

Результатом становлення є наявне буття, для якого вже характерна певна 
визначеність - якість. Специфіка якісноївизначеності, за Гегелем, полягає в тому, 
що вона єдина з буттям, на відміну від кількісної визначеності, яка не тотожна з 

буттям і при її зміні в певних рамках не веде до зміни якості. Суперечлива єдність 
якості і кількості утворює міру. Перелічені категорії в їх взаємозв'язку і становлять 
основний зміст вчення про буття. 

У "Філософії природи" Гегель з'ясовує, яким чином природа, будучи інобуттям 
ідеї, стає духом. Ця книга складається 3 трьох розділів — механіки, фізики і 
органічної фізики. В механщі аналізується ряд категорій і понять, зокрема категорії 

матерії, часу і простору як єдності простору і часу. З категорій простору й часу 
Гегель виводить категорії руху. Проблема матерії, поряд з іншими, розглядається і 
в другому розділі книги. Хімізм у Гегеля виступає як безпосередній ступінь, що веде 

до органічного життя, яке він піддав аналізу в третьому розділі "Органічна фізика".  
"Філософія природи" — одна з найбільших за обсягом і найменш переконлива 

праця Гегеля, хоча і в ній мають місце цікаві думки і тонкі спостереження. 

Заключна частина "Енциклопедії філософських наук" "Філософія духу" — це 
вчення як про свідомість, такі про різні види людської діяльності. Цей твір 
складається з трьох розділів, присвячених відповідно проблемам суб'єктивного, 

об'єктивного і абсолютного духу. 
Розділ вчення про суб'єктивний дух складається з антропології, феноменології та 

психології і загалом присвячене проблемам індивідуальної свідомості. В цьому 

розділі Гегель розкриває свої погляди на соціально-історичне життя людства. Під 
абсолютним духом автор розумів те, що зараз називають формами суспільної 
свідомості. Тут він аналізує мистецтво, релігію і філософію. В мистецтві абсолютна 

ідея пізнає себе, за Гегелем, у формі споглядання, в релігії — у формі уявлення, а 
у філософії — у формі поняття, цієї найдосконалішої, найа-декватнішої форми 
пізнання. У "Філософії духу" особливо дає про себе знати здогадка Гегеля про те, 

що суспільна свідомість у певному розумінні не залежить від свідомості і волі 
індивіда. 

Людвиг Фейєрбах (1804—1872) — видатний німецький філософ, матеріаліст і 

атеїст. На перших порах поділяв погляди Гегеля, про що свідчить зокрема його 
дисертація "Про єдиний всезагальний і нескінченний розум". У 1830 році він анонім-
но опублікував свій твір "Думки про смерть і безсмертя", в якому заперечував ідею 

безсмертя душі. Авторство Фейєрба-ха було встановлено, і книгу конфіскували, а її 
автора позбавили права на викладацьку роботу. Проте Фейєрбах продовжує творчу 
діяльність. Він пише тритомну роботу з історії філософії XVIІ століття, в якій, 

залишаючись загалом на гегелівських позиціях, проявляє разом з тим велику увагу 
до філософів-матеріалістів і атеїстів, високо оцінюючи їх вклад у розвиток 
філософської думки. 

Значне місце у творчості Фейєрбаха посідає критика релігії, насамперед 
християнства. На відміну від Гегеля, він вважав, що філософія несумісна з релігією. 
Реальна причини релігії, на думку Фейєрбаха, криється в самій природі людини та 

умовах її життя. При цьому в центрі його уваги була емоційна сфера людини. 
Заперечуючи наявність особливого релігійного почуття, першопричину релігійних 



ілюзій він убачав у почутті залежності, обмеженості, безсилля людини стосовно не-

підвладних її волі стихій і сил. Безсилля людини шукає виходу в придуманих 
фантазією надіях і втіхах. Внаслідок цього і виникають образи богів. Бог, будучи 
проекцією людського духу, відчужується від останнього і об'єктивується, 

перетворюючись із творіння людини в її творця і першопричину всього сущого. 
Відкидаючи релігійний культ, Фейєрбах проповідує культ людини, піднесений до 
рівня її обоготворення. Його девіз "людина людині бог". 

Критика релігії переросла у Фейєрбаха в критику ідеалізму, головний недолік 
якого він убачав у ототожненні буття з мисленням. Мислене буття, за його словами, 
не є дійсним буттям. Мислення — це предикат, а суб'єктом є дійсне буття. 

У теорії пізнання Фейєрбах був прибічником матеріалістичного сенсуалізму. 
Предметом філософії він вважав людину: "вона ... єдиний універсальний і вищий 
предмет філософії...»1 . Людина, на думку Фейєрбаха, — це матеріальний об'єкт і 

мисляча істота. Проте, виходячи з позицій антропологічного матеріалізму, він 
ігнорує соціальну природу людини, розглядаючи її як психофізіологічну істоту. 

Етичне вчення Фейєрбаха мало прогресивне значення завдяки його 

гуманістичному характеру, проте було гранично абстрактним, оскільки система 
суспільних відносин у нього підмінялася поняттям роду і міжіндивідуального 
спілкування. 

Вчення Фейєрбаха мало вплив на деяких філософів, зокрема на К.Маркса і 
Ф.Енгельса, що вони відверто визнавали. 

Класична доба української філософії 

Подальший розвиток філософської думки пов'язаний з діяльністю Г.С.Сковороди. 
Ідейно-теоретичні підвалини його філософії ґрунтуються на працях давньогрецьких 
мислителів. Об'єктом дослідження для нього є сама філософія, проблеми 

людського життя, зокрема моральні. 
Мислитель виходить з того, що предметом філософії є людина. Вона є ключем 

для розкриття всіх таємниць природи і суспільства, а філософія — це засіб, 

знаряддя розв'язання суспільно-практичних проблем. Філософія окреслює шляхи 
до-сягнення щастя людиною. Вона тлумачиться не як чиста теорія, а як практична 
філософія. На думку Сковороди, філософія організує, скеровує всі справи до тієї 

мети, щоб дати життя нашому духу, благородство серцю і світлість думкам. Він 
вважає, що з філософією ми маємо справу тоді, коли дух веселий, думки спокійні, 
серце мирне, а відтак — усе в світі світле, щасливе й бажане. 

Гуманізм філософії Сковороди грунтується на кордоцент-ризмі. "Головою усього 
в людині є серце". Воно дійсно в людині Людина. Серце є "корінь життя і обитель 
вогню та любові" — це зерно, що проросло і небеса і землю. Воно все в собі уміщує, 

утверджує мудрість і тримає "коло земне і порох нашої плоті". 
Сковорода визнає існування двох натур: видимої (зовнішньої, тіньової) — світу 

матеріальних об'єктів, речей, предметів, землі тощо і невидимої (внутрішньої, 

світлої) — духу, істини, вічності, Бога. Характерно, що Бог для нього є, з одного боку, 
природа в усіх її багатоманітних проявах, а з іншого — "джерело", "сонце", "світло". 
Ці натури притаманні кожному з трьох взаємодіючих світів: макрокосму (великому 

світу), в якому "живе все породжене"; мікрокосму або людині — це маленький 
"світик", "світочок", котрий глибиною не поступається великому і в певному розумінні 
охоплює останній, та символічного світу (Біблії). 

Видима натура макрокосму є "нікчемністю", "тінню" справжньої невидимої натури 
(Бога). Макрокосм, таким чином, є специфічною єдністю, що характеризується і 
нерозривністю, і, водночас, — "незілляністю". Це "двоє в одному і одне в двох". 

Існування матерії є "корелятором" існування Бога. Світ (всі світи) — це тінь Бога, 
яка ніколи не віддаляється, не зникає доти, доки існує носій (живий об'єкт, дерево 
тощо). 



Людина (мікрокосм) також є єдністю видимої (емпіричної, тілесної) та невидимої 

(внутрішньої, справжньої, істинної) натур. Емпірична натура є "тінню", "тьмою", 
"тлінням" тієї дійсної, "внутрішньої" натури людини. Людина не пасивно, а активно 
відтворює структуру макрокосму, гармонійно взаємодіє з ним, оскільки її єством є 

Бог. "Діалектичне коло", парадокс позиції Сковороди полягає в тому, що заклик " 
пізнай себе" означає пізнати Бога, а пізнаючи Бога, ми пізнаємо себе. 

Гармонізація великого і малого світу встановлюється не автоматично, сама 

собою, а з допомогою творчої ініціативи людини. Засобів досягнення цієї 
гармонізації існує безліч, кожна людина має віднайти свій власний ("сродний") шлях, 
неповторний і унікальний спосіб життя в світі. Ці способи являються людині 

символічно, через третій світ (світ символів) — Біблію. Тут також має місце дві 
натури: "видима" — предметний образ символу і "невидима" — смисл, розшифровка 
змісту символу. За Сковородою "видима" натура світу символів -Біблія є брехня, 

шал Божий, але "в цих брехнях, як у лушпинні, закрилося сім'я істини". Через 
розшифровку символів видимої натури лежить шлях до "невидимої" натури 
третього світу (тобто до істини). Розшифровка символів не є суто теоретичною дією 

людини, вона охоплює всю сферу її життєдіяльності і вимагає вміння бачити за 
оманливою зовнішністю реалії життя, їх духовний сенс. Вона ставить за мету знайти 
відповідний ("сродний") спосіб гармонійних взаємин людини з макрокосмом. 

Правильний вибір життєвого шляху, успіх того чи іншого пошуку полягає в 
"сродності праці". "Роби те, для чого народжений" і будеш щасливим. Невміння чи 
небажання творчого пошуку "сродної праці" приводить людину до нещастя. 

Критерій щастя людини в "сродності" зі світом, природою та рідним краєм, з одного 
боку, є індивідуальним (особистим, унікальним і неповторним), а з іншого — 
загальним (спільним, "сродним") і дає змогу "сродної праці" для всіх людей, сус-

пільства тощо. Таким чином, життя у світі проявляється у "нерівній рівності", 
"нерівна усім рівність". 

Оригінальні думки в цей період висловлював і Я.Козельсь-кий, що розвивав ідеї 

М.В.Ломоносова та французьких про-світників-матеріалістів XVIII ст. Він виходив із 
об'єктивного існування світу, незалежно від свідомості та надприродних сил. 
Вважав, що природа розвивається за об'єктивними законами. Стверджував, що 

матерія ніким не створюється й існує у просторі і часі. Він не тільки розмежовує, а й 
вивільняє науку і філософію від теології. Вирішення суспільних проблем вбачав в 
урядових реформах. Одним із перших засудив феодально-кріпосницький лад, 

тиранію і деспотизм та обгрунтував необхідність ліквідації самодержавства і 
побудови нового суспільства на інших соціально-економічних, політичних та 
моральних засадах. 

 
 
План практичного заняття 

1. Проблеми онтології та гносеології в філософії Новоо часу. 
2. Проблематика та значення німецької класичної філософії. 
3. Особливості кураїнськлї філософської думки доби Просвітництва. 

 
Проблемні завдання 
 
1. Як філософія Нового часу розглядала людину? 

2. Які суспільні проблеми розглядала філософія нового часу? 

3. Вкажіть та доведіть, хто з представників німецької класичної філософії був матеріалістом, а 

хто – ідеалістом? 

4. Що таке раціоналізм та емпіризм? Назвить представників цих напрямків філософії нового 

часу. 



5. Складить таблицю «Філософи Нового чассу та Просвітництва» 

Ім’я філософа Роки життя Проблеми, які він ставив (2-

3 проблеми) 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Робота з термінами 
На підставі текста лекції та рекоментдованої літератури надайте визначеня 

поняттям: 
Механіцизм – 
Сенсуалізм –  

Раціоналізм – 
Емпірізм – 
Діалектика – 

Пізнання – 
Свідомість – 

    Гносеологія - . 

 


