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доброчинності як єдиноиодільної цілісності, серцевиною якої, 
доводить Сократ, є мудрість (знання). Саме розвинута мудрість стає 
умовою успішного формування решти доброчинностей і підґрунтям 
виховання цілісного людського характеру. Виходячи з цього, Платон 
окреслює систему сократівських принципів виховання: не надавати 
читачу ніяких догматичних настанов (до чого схилялись софісти), 
а замість цього — пробуджувати інтерес до важливих питань, свідомо 
вибудовувати структуру виховання в поєднанні із системою освіти, 
виходячи з того, що всі доброчинності пов’язані між собою і базу
ються на знанні. Тому формування в людини істинної арете немож
ливо досягти спонтанними діями викладача, а враховуючи, що 
доброчинність -  це знання, необхідне зорієнтування наставником 
учня на систематичний, цілеспрямований, непростий пошук істини.

О.В. Алєксандрова

РОЗУМ-«НУС» — див. «Нус»-Розум.

СЕКСТ ЕМПІРИК (Щтос, б ’Е ц т р ік б а )  (2-а йол. II ст. -  
поч. III ст.) — античний філософ, представник скептицизму, лікар 
за фахом. У гол. творах — «Проти вчених» та «Три книги Пірронових 
положень» — міститься систематично викінчене викладення концеп
ції давньогрецьк. скепсису; завдяки критиці та цитуванню «догма
тичних» мислителів, твори С. Е. — найістотніше джерело наших 
відомостей як про скептичну традицію, так і про вчення античних 
філософів, твори яких не збереглися.

С. Е. поділяє філософію на догматичну (представники якої 
«уявляють себе такими, що знайшли істину»), академічну («послідов
ники Клітомаха та Карнеада», які «висловились» щодо неможливості 
«сприйняти» істину) та скептичну, представники якої «ще відшукують» 
істину. Звідси скептичний спосіб світосприйняття — «відшукуючий».

Виходячи із засадничої позиції давньогрецьк. скептицизму — 
вчення про всезагальну плинність та мінливість феноменально- 
предметного світу, — С. Е. обстоює ГОЛОВНИЙ принцип скептичної П 
філософії — «ісостенію», тобто «однаковість думки», «рівновагу», «рів
нозначність» у «протилежних речах та висловлюваннях». Стосовно 
будь-якої речі можна з однаковим успіхом довести суперечливі 
твердження, будь-якому положенню «можна протиставити інше, рівне

с
165



йому», одне й те саме може виявитися істинним і хибним водночас. 
За тим, як річ являє себе світу, зовсім не проглядає її сутність, тому 
останню неможливо ні назвати, ні помислити. Ми можемо вислов
люватися лише щодо того, якою річ нам «здається». Скептична 
здатність, за С. Е., полягає в протиставленні явища (безпосередньо 
даного в чуттєвому досвіді) та мислимого (існуючого в інтелектуальній 
рефлексії). Отже, головну увагу скептик приділяє не дослідженню 
явища як такого (сумнів стосується власне не явища), а тому, що 
висловлюється, вимовляється стосовно цього явища. Якщо навіть мов
лення, зазначає С. Е., виявляється настільки оманливим, що здатне 
майже приховати від наших очей явище, то тим більше це стосується 
будь-чого неочевидного («чи може хто наважитися стверджувати, ніби 
щось відбувається в тому, чого він не сприймає?»). Уявлення щодо 
явища складається від перебігу вражень, і тому воно не позбавлене 
«пристрасності», «гарячого відношення», отже, воно не підлягає роз
гляду. Отже, стосовно феноменальної дійсності найбільш поміркована 
позиція — «епохе» — «утримання від судження», завдяки чому настає 
«атараксія» — «незворушність», у сподіванні на яку, за С. Е., і полягають 
«начала і причина скепсису».

Незворушність як безбентежність та душевний спокій не означає 
у С. Е. повної відторгненості від світу. Скептик, як і всі люди, живе 
за законами та звичаями, вшановує богів, вдосконалює свою 
майстерність у ремеслах та мистецтвах, потерпає від вимушених при
родних станів і труднощів життя. Але він «...утримується від суджень 
про те, що є благом і що є злом за природою, що взагалі слід робити 
і чого не робити,... слідує життєвому спостереженню, не висуваючи 
догм». Скептик, за С. Е., — альтруїст: із «любові до людей» він нама
гається «зцілити... гординю та нерозважливість догматиків». Зрештою, 
«мета скептика — незворушність щодо речей, які підлягають нашій 
мислі, і помірність у тому, від чого ми вимушено потерпаємо».

Є.В. Козлов

СЕНЕКА Луцій Анней (Lucius Annaeus Seneca) (бл. 4 до н. е. — 
65 н. е.) — римський філософ і державний діяч, найвизначніший пред
ставник Пізнього стоїцизму, але в першу чергу — великий духовний 
напутник римського суспільства, слава якого пережила віки.

❖ ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ. Словник ❖

166


