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ПАНОРАМА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

Карл Ясперс

ЯСПЕРС Карл — німецький філософ-екзистенціаліст, психіатр,
політичний мораліст. Сфера наукових інтересів — осмислення кризи
традиційного ліберально-індивідуалістичного гуманізму та пошук
спроб виходу з неї.

ТЕХНІКИ МИСЛЕННЯ1

І. Схоластична техніка мислення

1. Мислення, згідно з положенням про неприпущення проти-
річчя, обирає домінуючою позицією "правильність" у тому
розумінні, що правильним є те, що не суперечить само собі;
відтак те, що суперечить, є неправильним, отже -- хибним.
Поняття, які є внутрішньо суперечливими, є немислимими, а
реальність, що їм відповідає, — неможливою. Цей спосіб мислен-
ня було започатковано елеатами. Оскільки протиріччя є не-
можливим, то у парі протилежностей та чи та має бути пра-
вильною (непрямий доказ). Якщо хтось захоче спростувати
певне поняття як хибне, то для цього треба лише довести, що
воно або містить у собі обидва полюси протиріччя, або не
містить жодного з них. Таким чином, щось, якщо воно містить
у собі два полюси протиріччя за принципом як те, так і інше,
є неможливим (антиномія). Також недійсним є щось, коли з
двох протилежностей не можна прийняти ні те, ні те (дилема)
(Куно Фішер). Отже, вирішальним стає виявлення антиномії
або дилеми. Цю техніку мислення можна найкраще простежити,
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коли йдеться про застосування у філософії математичної техніки
аксіом, законів, виводжувань, висновків та доказів. Діамет-
рально протилежним їй є діалектичний метод Гегеля. Гегель при
цьому пояснює, що манера "формулювати положення, обґрун-
товувати його, а потім спростовувати суперечні обгрунтування,
не є тією формою, що здатна містити істину",

2. Ті відносини, в яких знаходяться поняття між собою,
мислять у формі піраміди. Поняття утворюють послідовні ряди
родів та видів у вигляді субординації. Здійснюється їх роз-
різнення, їх розподіл за умови припущення існування царини
ієрархічних рівнів, які встановлюють шляхом пошуків §епиз
ргохіггшт1 та сНгГегепІіа зресітіса2. Все тут має своє місце, свою
скриньку, отже, свою "дефініцію". Щоб якомога повніше ви-
значити поняття, слід зрештою знайти йому місце в усій піраміді
понять. Головним завданням відтак проголошують логічну кла-
сифікацію. "Така класифікація має бути повною; отже, не можна
перестрибувати через той чи той вид, підвид або перехідний вид;
повна класифікація підвидів є дихотомічною, а перехідних ви-
дів — послідовною. Послідовна класифікація демонструє з кож-
ним новим членом поступове зростання специфікації родового
поняття, живий розподіл та оформлення логічної матерії, це
можна назвати пластичним мисленням. У такий спосіб Платон
утворює поняття софіста, державної людини, застосовуючи пос-
тупальну дихотомічну і послідовну класифікацію, він з начебто
загального поняття майстра, який заробляє на життя, викарбовує
поняття софіста, яке з кожною новою рисою стає більш пере-
конливим та красномовним" (Куно Фішер).

3. Застосування, з одного боку, положення про протиріччя,
а з іншого — про розрізнення, дефініції, класифікації за видами
та родами як головних знарядь становить справжню сутність
схоластичного методу. За допомоги цього методу щось виокрем-
люють, визначають, підводячи положення під знак запитання і
ф і к с у ю ч и його елементи. Потім збирають можливі відповіді.
К о ж н і й відповіді надають обгрунтування та контробгрунтування;
спростування та обгрунтування пропускають крізь ланцюжок
умовиснопків. Наприкінці роблять підсумок та приймають рі-

Родової приналежності (лат.). — Прим, перекладача.
І

Видової відмінності (лат.). — Прим, перекладача.

I55N 0215-7941. Філософська думка, 2005, №2



ПАНОРАМА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

шення. Зрозуміло, що таке рішення насправді не є результатом
техніки, воно було наперед заданим. Так цей метод зображає,
наприклад, Віндельбанд.

II. Експериментуюча техніка мислення

Будь-яка техніка мислення має своє специфічне ставлення до
споглядання та досвіду. Схоластична техніка спирається спочат-
ку на загальновідоме і загальнозрозуміле у спогляданні та досвіді,
потім вона створює зібрання всіх результатів споглядання та
досвіду — чуттєвого, душевного або духовного. Наповнений
експонатами музей або розбудована ієрархічна система з під-
розділами - ось її символи. Але ця техніка завжди грунтується
на матеріалі споглядання, оформляючи, обробляючи, класифі-
куючи, аналізуючи тільки те, що є даним. Вона кружляє над
безконечним, але незмінним матеріалом, обмежуючи, а не роз-
питуючи його.

Звертання з питаннями до споглядання та досвіду становить
сутність експериментуючої техніки мислення в її широкому
значенні. У свій центр вона ставить не феномен, а зв'язок. У
мисленні вона конструює можливі зв'язки і перевіряє на досвіді
їхню правильність, її мислення — це взаємодія теорії та прак-
тики, точніше, їх чергування, але так, що теорія стає двигуном,
ставлячи питання до споглядання, на які можлива відповідь
"так" або "ні".

Цю техніку впровадив до природознавства та теоретично
прояснив Галілей. Теорія, яка є засадовою до неї, є характерною
для домінування математики (оскільки досвід тут поширюють
на все вимірюване та обчислюване). Роль теорії у гуманітарних
науках видіграє ідеальний тип, як його розумів Макс Вебер.

Простому зображенню та спогляданню протиставляють випи-
тування історичних зв'язків шляхом конструювання ідеальних
типів та через порівняння випадків. Матеріал досвіду тут роз-
глядають переважно якісно, тому математика не відіграє ніякої
ролі. Цей пронизливий, спрямований на виявлення зв'язків,
інтенсивний метод, що інтенсивно коливається з боку в бік між
конструкцією та її емпіричною перевіркою у спогляданні, зна-
ходиться цілком і повністю на тому ж самому рівні, що й
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природодослідницький експеримент, якщо їх порівняти за до-
помоги, з одного боку, схоластичної, а з іншого - діалектичної
техніки мислення.

III. Діалектична техніка мислення

Протиріччя, в яких рухається все раціональне мислення,
стають дійовими у розглянутих вище техніках тільки за умов
виключення однієї сторони. У випадку ціннісних протилежнос-
тей схоластичне мислення для їх розв'язання застосовує рецепт
Арістотеля: обрати "середину" з двох крайностей. Проте справ-
жнє поєднання протилежностей, їх розв'язання без виключення
однієї із сторін становить специфіку діалектичного мислення.
Вимозі "або — або" діалектична техніка протиставляє "як те,
так і те". Це поєднання зрештою здійснюють в унаочненні
знятих протилежностей. Відправним моментом у діалектика стає
це центральне унаочнення, де вже здійснено синтез, щоб потім
у раціональній формі відобразити пару протилежностей у тезі та
антитезі, показуючи їх синтез як конкретну цілісність. Спе-
цифічною тут є трихотомія, так само, як у процедурі су-
бординації — дихотомія.

Приклади: становлення - це ні буття, ні небуття, а одночасно
і те, і те, як буття, так і небуття, які поєднуються у конкретиці
становлення.

Життя — це ні взаємопов'язана сума частин, як у механізмі,
ні єдність, а і те, і те: цілісність, яка як ціле є умовою частин,
які в свою чергу є умовами цілого. Життя є одночасно і
механізмом, і єдністю; і воно також не є ні механізмом, ні
єдністю, а лише безконечним синтезом обох у цілому.

Отже, на відміну від попередніх форм, діалектика не може
займатися осягненням наявного, застосовуючи їхній спосіб.
Вона впроваджує новий момент. Відмежовують і висувають у
поле зору специфічні унаочнення, які, щоправда, можна безко-
нечно аналізувати в абстракціях протилежностей (шлях фак-
тичного пізнання), але неможливо пізнати їх самих саме через
їхню безконечність. Якщо абсолютизують попередні раціональні
шляхи, то ці цілісності забувають і мислять тільки в абстракціях;
діалектичний метод в його абсолютизації, вводячи в оману,
видає себе за пізнання, хоча він розкриває лише поняттєві
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взаємозв'язки, не примножуючи фактичного пізнання. Діалек-
тичне наближення не дає ні доказів реальностей, ні є вченням
про взаємозв'язки між поняттями. Воно накидає на вже отри-
мані раціональні результати специфічне плетиво мереж, в якому
поняття встановлюють нові зв'язки, але речі у подальшому не
пізнаються. Ця техніка у своїй справжній формі є найближчою
до унаочнення, грунтуючись на цілком схоластичному та екс-
периментальному мисленні, які постачають їй матеріал, буде
схибленням, якщо саму річ та її дійсні взаємозв'язки ототож-
нюють з діалектичною єдністю, створюючи тим самим нову
специфічну схоластику.

Діалектичний підхід дає мисленню насамперед "освіту", два
інших шляхи - "пізнання".

Спосіб, в який через тритактову форму виробляють єдність,
може бути різним, так само, як різними є види понять та
предметів. Третє можна позначити як єдність, конкретні син-
тези, зв'язок, абе буде хибним його розуміння як суми, середини,
суміші. Висловлювання, що всі речі мають дві сторони, у своїй
тривіальній примітивізації є дуже влучним. Але зауважимо, що
не всі речі мають дві сторони, а лише конкретні цілісності, які
відповідно знаходяться на третій позиції, і мають вони не дві
сторони, а безконечний синтез протилежностей у собі. Вислов-
лювання ж про дві сторони не бере до уваги характер безконеч-
ного і фіксує в абстракції двох протилежностей, які видають
себе за начебто повні завершеності, саме те, що якраз і становить
рух життя.

Справжнє діалектичне мислення кожного разу кружляє на-
вколо специфічного унаочнення. Через спустошену формалі-
зацію це унаочнення може поставати як байдужий тритактник,
який скрізь видає або простий перелік, або абстрактне середнє,
або простий підсумок. Діалектичний метод є саме тому таким
різноманітним, що різноманітними є змісти. Розенкранц влучно
сказав: "Те, в яких логічних категоріях зображають діалектичний
процес, залежить кожного разу від особливості змісту. Можна з
упевненістю стверджувати, що більшість помилок, зроблених
при застосуванні методу, криється у недостатній увазі дослідника
до особливостей предмета". Він розрізняє "справжні тріади" та
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"невинні тріади". Логічне дослідження діалектичного якраз мало
б розглядати окремі специфічні унаочнення, загальна ж форма
мало про що говорить, вона тут є поверховим зображенням.
Ідентичною є якраз тільки форма тріадичного і синтетичний
характер, Ідо грунтується на спогляданні; в усьому іншому
діалектичні взаємозв'язки скрізь є різними.

Всі техніки мислення, як їх належить зображати, є тільки
формальним, що можна повторювати, відтворювати, що можна
наслідувати. Все те, що в окремому випадку стає новим змістом,
що визнають скрізь за творче, завдячує цим не техніці, а в усіх
випадках інтуїції. Техніка - це медіум, а винахідливість має інші
джерела.

Кожна людина у наш час мимоволі рухається в усіх трьох
сферах технік мислення, але часто-густо помічає домінування
лише однієї техніки. Але й у окремої людини здійснюється
розподіл між домінуванням, отже, одна й та сама людина,
скажімо, мислить у своїй науковій дисципліні експерименталь-
но, а взагалі у житті — схоластичне.

Характеризуючи наприкінці справжні та завершені типи ра-
ціональної настанови, слід виокремити і стисло описати похідні
фігури чотирьох процесів.

1. Індиферентні типи. Доки людина не робить свій спосіб
мислення предметом пізнання, поза рефлексією залишається
спосіб її мислення про речі, цей спосіб мислення навіть за умов
доброго вишколу є ненадійним. Існує наївне, випадкове мислен-
ня, яке не має чіткого уявлення про свою сутність; так, можна
довести, що людина скрізь мислить схоластичне, експеримен-
тальне та діалектичне, але завжди та скрізь заважає сама собі,
внаслідок чого мислення стає нечітким та непослідовним. Це
притаманно нам усім тією чи тією мірою.

2. Абсолютизація раціональної настанови здійснює піднесен-
ня до абсолюту здатності до збагнення у вигляді розщеплення
на суб'єкта та об'єкт. Довіра до глузду, посилання на нього не
мають меж. Така людина абсолютно немістична.

3. Формалізація: ті види технік мислення, які ми зобразили
вище, ці пристрої для мислення грунтуються на об'єктивних,
формальних властивостях того, що мислять; отже, є сенс нав-
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читися цим технікам так, як навчаються рахувати; але оволодіти
ними непросто, їх застосування потребує тренування та освіти.
Тоді ми знатимемо їхню сутність, зможемо їх застосовувати, а
при застосуванні не дозволимо спантеличити нас іншій стороні.
Але у той самий момент, коли ми бачимо речі у певному ракурсі,
помічаємо, як ці форми унезалежнюються і можуть відокрем-
люватися від речей та споглядання. У цьому випадку вони
знецінюються для пізнання, адже вони лише тоді роблять щось
для пізнання, коли кружляють навколо самих речей. В історії
кожну з цих технік колись ототожнювали та ідентифікували або
з річчю як такою, або зі змістом.

Можна зіставити деякі відтінки у характеристиці такої фор-
малізації.

А. Абстрактне мислення. Будь-яке мислення абстрагує, проте
у цілковито раціональній настанові воно завжди закріплює
зв'язок між абстракцією та тим, від чого абстрагуються. Але
зафіксовані абстракції можуть продовжувати існувати у нашій
голові, вони завжди напоготові до наших послуг, тим самим
підпорядковуючи нас собі без кореляту споглядань. Тоді абст-
ракції витісняють споглядання. З усього споглядання вилущують
лише логічні категорії, замість того, щоб мислити із споглядан-
ням та від споглядання, ми задовольняємося лише цими кате-
горіями у свідомості, приймаючи їх за суттєве. У мові також
переважають абстракції, говорять навіть про річ, основу, мету
тощо, коли мають на увазі щось конкретне, для чого можна
знайти влучний вираз. Послідовники всіх великих мислителів
западають на такий формалізм абстракцій. У повсякденному
житті ми також можемо спостерігати, як люди тримаються за
абстракції, які засліплюють їх, причому це стосується навіть тих,
хто виступає проти абстрактного мислення, але віддає засвоєним
абстракціям перевагу перед дійсністю.

Якщо тут формалізацію абстракцій розглянуто як руйнівний
заступник споглядання у відношенні до елементів предметної
свідомості, то слід також простежити, як наслідки взаємозв'язку
думок можуть дотримуватися суто формальних схем.

Б. Конструктор захоплюється формальними можливостями,
втрачаючи споглядання як мету, вихідний пункт, масштаб.
Інтелектуальному мрійнику, який займається пошуками симво-
лічного виразу для релігійних та містичних переживань або
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відчуває себе релігійним, протистоїть у спекулятивному мис-
ленні спустошений систематик, який споруджує позбавлену
фарб та інтуїції будівлю з понять, наповнених пустопорожніми
безконечностями, замість того, щоб звертатися до ідейно пов-
них, інтуїтивно побачених та матеріально змістовних відносин.
У крайностях слово філософа, зайнятого спогляданням, проти-
ставляється луддійській майстерності, яка встановлює стосунки
між поняттями ззовні, крутячи колеса. Один має світогляд,
інший створює його. Надзвичайно дивним феноменом є фор-
мальний фанатизм тих людей, які, втрачаючи власну субстанцію,
прагнуть досягти найвищого, не покидаючи суто раціоналіс-
тичної позиції.

В. Педант. Шлях формалізації починається із споглядального
пізнання і прокладається, завдяки активній раціональності, яка
є похідною від споглядання, через відпадіння та завуження.
Філософія перетворюється на філологію філософії, споглядальне
дослідження перетворюється на збирання, каталогізацію, роз-
кладання та реєстрацію фактів, підраховування задля підрахо-
вування. Типовими для статистики як формально і матеріально
порожнього та байдужого методу (на відміну від статистики як
дослідницького апарату) є точні, але зайві примітки, відступи,
безцільне блукання у розподілах, упорядковуваннях, критиці. У
житті людина, яка дотримується такої відокремленої раціо-
нальної позиції, що знецінює споглядання, вже не покладається
на свої рушійні сили, інстинктивні інтуїції, а має потребу у
дедалі більшій раціоналізації рішень на безконечних підставах
або навіть узагалі стає нездатною приймати рішення, оскільки
приліплюється до відомих їй раціональних форм, до манери,
схем, не помічаючи того, що обмежена та застигла визначеність
її понять не пасує до безконечності реальних ситуацій та пере-
живань. Педант ґвалтує життя і споглядання апаратом гаїіо і
зрештою спрощує цей аппарат, оскільки зникає матеріал, який
цей аппарат оформляв та опрацьовував.

4. Неавтентичні образи можна схарактеризувати за допомоги
двох типів.

А. Еристик (суперечник) використовує формальні властивості
раціонального апарату, щоб обгрунтувати прийнятний для нього
матеріальний намір як такий або зруйнувати тим самим спосо-
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бом неприйнятний. Він втручається до дискусії з тим самим
настроєм, що панує на змаганнях стрибунів: йдеться про те, щоб
перемогти іншого. Можливості та шляхи цього підходу, який
грунтується на самовласному покладанні законів логічного і
використовується тут завдяки психологічній мотивації, є різно-
манітними. Еристика якраз і є технікою, що набула теоретичного
оформлення. Софісти навчали, як перетворити слабку позицію
на більш сильну, як можна по черзі довести правильність
тверджень, що суперечать одне одному, як можна за допомоги
жарту знищити серйозне і задушити жарт тим самим серйозним.

Б. Емоційна людина. У раціональному існує тенденція до
самоперевершення за допомоги самого себе, кидаючи до вогню
своє власне творіння, з попелу якого виростає життя; ця тен-
денція відокремлюється і формалізується, якщо, нібито пере-
слідуючи окреслену мету, подавляти роботу та перекривати шлях
раціонального. У цьому випадку покладаються на почуття, на
безпосереднє знання; наприклад, ми знаємо, що все є єдиним,
і починаємо мріяти про єдність. Завершена постать раціо-
нального постає тільки у цілому, подолати раціональне можна
тільки раціональною роботою, а не через переорієнтацію на
почуття. Формалізація виникає тоді, коли забувають про раціо-
нальний аппарат, про граничне та мету, але формалізацією є
також та видимість переживання цілого, яка грунтується на
зовнішньому досвіді без його осмислення. Всі випадкові мотиви,
хаос та відсутність зв'язків даються взнаки, коли начебто спра-
ведливо заперечують раціональне, але це заперечення слід спо-
чатку пізнати як такий момент, коли раціональне наштовхується
на свою межу. Виходячи з мотивації неприпустимості ґвалту-
вання себе раціональними схемами, тут узагалі відкидають раціо-
нальне замість того, щоб, переробляючи, долати його, а це
значить — постійно поглиблювати, сприймати і знову обмежу-
вати. Якщо ж протистояти розумному, оминати діалектичні
рефлексії, можна перетворитися на варвара у давньогрецькому
значенні цього слова — тобто на людину, яка нездатна почути
своїх основ.

Переклад з німецької М.КУЛТАЄВОЇ
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