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Підручник з історії філософії є двотомовим виданням,

в якому розкрито концептуально@парадигмальний ха@

рактер історико@філософського процесу, природу істо@

рико@філософського знання в різні історичні епохи, сис@

тематично розглянуто всі головні напрямки, школи,

тенденції, ключові терміни та персоналії світової філо@

софської думки. Дослідження, здійснене колективом

науковців кафедри історії філософії Київського націо@

нального університету імені Тараса Шевченка під керів@

ництвом доктора філософських наук, професора В. Яро@

шовця, являє собою логічне продовження відповідної

роботи, розпочатої на початку нашого сторіччя підруч@

ником з такою самою назвою.

Поступово ця робота кафедри перетворилася на ком@

плексну Програму, що вперше поставила на меті запро@

понувати для вищої школи принципово новий концеп@

туальний погляд не лише на історію філософії, але й на

процес її викладання. У зв’язку з цим було видано за@

гальний навчально@методичний комплекс «Історія фі@

лософії» для філософського та гуманітарних факуль@

тетів університету, який включає на сьогодні видані

підручник «Історія філософії» (2002), словник «Історія

філософії» (2006), програму «Історія філософії» (2008),

індивідуальні підручники В. Ярошовця («Історія філо@

софії: від структуралізму до постмодернізму», 2008), а

також О. Александрова та І. Бичка.© В. ЛЯХ, 2009
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Попри свій зв’язок з попередніми під@

ручниками, які виходили у 2002—2008 ро@

ках, що є цілком зрозумілим, оскільки

«кістяк» авторського колективу зали@

шився незмінним, останнє дослідження

має цілу низку істотних відмінностей.

Передусім значно збільшився обсяг

матеріалу, поданого у підручнику. Зок@

рема, перший том, в якому наведено об@

ґрунтування парадигмального підходу

до історії філософії, розглянуто філо@

софію стародавнього світу, середньовіч@

ну та доби Відродження, а також філо@

софію Нового часу, за своїм обсягом

практично дорівнює всьому підручнику

2002 року. Причому це «збільшення»

відбулося не стільки за рахунок док@

ладнішого викладу всього того, що вже

було висвітлено у попередніх дослі@

дженнях, скільки через появу у тексті

принципово нового матеріалу, який

досі або обходили увагою, або виклада@

ли занадто стисло. Зокрема, не можна

не звернути увагу на докладний аналіз

філософії раннього середньовіччя, ши@

роке висвітлення філософії доби Відро@

дження, появу окремого розділу про фі@

лософію німецького романтизму тощо.

По@друге, було дещо змінено загальну

структуру викладу матеріалу. На нашу

думку, запропоновані у цьому підруч@

нику новели є доволі слушними та ціл@

ком обґрунтованими. Як приклад можна

навести те, що просвітницька філосо@

фія була не просто «розпорошена» між

інших теорій доби Нового часу, але на@

була докладного висвітлення в окремо@

му розділі, що дає змогу скласти аде@

кватне уявлення не лише про значущість

цього періоду, але й про його специфіку

в окремих країнах Європи (йдеться про

англійське, французьке, німецьке та іта@

лійське просвітництво). Так само цілком

слушним видається метод тричленного

викладу філософії середньовіччя, що дає

змогу наголосити не лише на відмін@

ностях між філософією патристики,

християнськими апологетами, схола@

стами, середьновічним містицизмом

тощо, а й висвітлити ті аспекти, що

об’єднують цей історико@філософсь@

кий період і формують засади його па@

радигмальної цілісності.

По@третє, порівняно з попереднім

виданням у загальній структурі підруч@

ника з’явилися нові підрозділи та час@

тини, які суттєво розширили панораму

сприйняття певних філософських те@

орій та конкретних філософів. Скажі@

мо, у викладі кантівської філософії бу@

ло приділено увагу не тільки таким

традиційним елементам критичної фі@

лософії, як критика чистого розуму, кри@

тика практичного розуму та критика

здатності судження, що потрапляють

практично до всіх без винятку підруч@

ників, але і його філософії права, а та@

кож дуже актуальним дослідженням

феномена «правового громадянського

суспільства».

Значно збагачено й виклад сучасної

зарубіжної філософії. Зокрема, у підруч@

нику досліджено специфіку практично

всіх існуючих на сьогодні напрямків

постмодерної філософії, включно з

американською та італійською тра@

диціями. Особливу увагу приділено

розвиткові таких напрямків філософсь@

ких досліджень, як комунікативна та

сучасна соціальна філософія, сучасна

філософія історії та культури.

Таким чином, читач рецензованого

підручника може не лише згадати й від@

творити у пам’яті концептуальні підхо@

ди до тлумачення сутності історико@

філософського процесу, властиві цьому

колективу авторів, але й відкрити для

себе чимало нової та корисної інфор@

мації як для вивчення історії філософії,

так і для можливих наукових розвідок у

цій царині. У зв’язку з цим варто зроби@

ти одне зауваження щодо специфіки
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цього підручника. Справа в тому, що

традиційне визначення «підручник»

може бути застосоване до цього видан@

ня з деякими застереженнями. Йдеться

про те, що з точки зору змісту ми маємо

справу не так з підручником (тобто з

доступним і багато в чому спрощеним

викладом історії філософії), як із са@

мостійною науковою розвідкою, яка

охоплює практично весь історико@філо@

софський період, починаючи від зарод@

ження історико@філософської думки й

закінчуючи сьогоденням філософії. Це

означає надзвичайно високий рівень

концентрації складного наукового ма@

теріалу, поданого практично без будь@

яких симпліфікацій. Щоправда (це є

дуже важливим для цілей, поставлених

редактором та авторами), за своєю фор@

мою цей матеріал є зрозумілим і міс@

тить усі необхідні пояснення та визна@

чення, які стануть у пригоді тим, хто

лише починає своє ознайомлення з

філософією та її історією. У цьому кон@

тексті автори спромоглися доволі вдало

уникнути двох небезпек, які стають на

заваді появі належних сучасних підруч@

ників. З одного боку, вони не пожертву@

вали змістом історико@філософського

матеріалу й тим самим не перетворили

підручник на, як то кажуть, «історію

філософії в малюнках», а з іншого — от@

риманий на виході результат є цілком

придатним для освітніх цілей і може

стати зручним і зрозумілим інструмен@

том і джерелом для вивчення історії

філософії у вищій школі України.

Підручник об’єктивно відображає

наукові та педагогічні здобутки викла@

дачів кафедри і пройнятий ідеєю визна@

чення історії філософії як базової дис@

ципліни для усвідомлення як сутності

філософського процесу, так і тих фун@

даментальних теорій, які відображають

становлення філософської думки. У ре@

зультаті підручник надає можливість

чітко зрозуміти той напрямок науково@

го історико@філософського пошуку,

який нині пропонують фахівці Київ@

ського університету. Тому ознайомлен@

ня з ним матиме велике значення для

розробки подальшої методології істо@

рико@філософських розвідок, адже нині

в Україні можна виокремити кілька цен@

трів та кілька історико@філософських

шкіл, погляди яких далеко не завжди

збігаються. Звичайно, окремі концеп@

туально@методологічні підходи, поло@

ження, теорії, пропоновані авторами

підручника, можуть видаватися спір@

ними, але, на нашу думку, вони є об@

ґрунтованими. Отже, будь@яка критика

повинна мати так само змістовний та

арґументований характер, як і ті тези та

ідеї, що висунуто у підручникові.

Авторський підхід приваблює й тим,

що підручник є доволі зручним з пог@

ляду його застосування у навчально@

му процесі, оскільки він ураховує всі

особливості, спричинені необхідністю

викладу історії філософії на різних фа@

культетах та для студентів різних спе@

ціалізацій. Адже в окремих підрозділах

можна знайти чимало корисної та не@

обхідної інформації щодо суспільно@

політичних, правових, історичних, со@

ціальних, психологічних теорій тих чи

тих філософів минулого та сучасності.

Тому незаперечним позитивом підруч@

ника є те, що його легко адаптувати до

викладання практично на будь@якому

факультеті, оскільки викладач може

наголошувати увагу на певних аспек@

тах, які є важливішими з огляду на

спеціалізацію конкретних студентів та

їхні професійні інтереси. Зважаючи на

глибину та всебічність поданого у під@

ручнику матеріалу, можна цілком упев@

нено стверджувати, що ця книга посяде

гідне місце серед здобутків сучасної

вітчизняної історико@філософської на@

уки. Високий науковий рівень викладу
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матеріалу, вдало поєднаний з доступ@

ністю, робить підручник цікавим і ко@

рисним інформаційним джерелом як

для фахівців, так і для новачків у вив@

ченні історії філософії.

Загалом же слід відзначити, що під@

ручник є актуальним історико@філо@

софським дослідженням, яке сприяє

систематизації відповідних знань, про@

понує та успішно впроваджує принци@

пово нові підходи парадигмального

викладу історико@філософського ма@

теріалу. Це видання є необхідним еле@

ментом навчального процесу у вищій

школі України й може стати одним з

головних джерел для різноманітних

досліджень у царині філософських та

історико@філософських дисциплін. За

рівнем викладу матеріалу підручник

відповідає всім вимогам до сучасних

науково@теоретичних видань, в яких

мають гармонійно поєднуватися дос@

тупність подання матеріалу з його зміс@

товими властивостями та фундамен@

тальністю.

Таким чином, оцінюючи роль рецен@

зованого підручника та його значу@

щість для сучасної історико@філософ@

ської науки, можна лише сподіватися,

що авторський колектив не забариться

з виданням нових частин Навчально@

методичного комплексу дисципліни

«Історія філософії» для філософського

та гуманітарних факультетів універси@

тету, що стане не лише завершенням

певного етапу дослідницької роботи

групи авторів, а й початком нових істо@

рико@філософських розвідок у поваж@

них і традиційно шанованих універси@

тетських стінах.


