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РОЗДІЛ 3 
 

АНТИЧНА	ФІЛОСОФІЯ	

 
Вільчинський Ю. М., Войнаровська Л. І. 

 
1. Основна філософська проблематика античності: космоцентризм. 
2. Періодизація античної філософії 
3. Хто такі досократики? 
4. Софістика, або людина — міра всіх речей 
5. Початок моральної філософії (Сократ) 
6. Проблема ідей і речей у Платона. Ідеальна держава 
7. Філософія Арістотеля: «Платон мені друг, але істина дорожча» 
8. Філософія епохи еллінізму 
 
Після	опрацювання	матеріалів	теми	студент	має	
знати: 
− періодизацію історії античної філософії; 
− основні філософські школи докласичного та класичного періодів та суть їхнього вчення; 
− основних представників елліністичної філософії та особливості їхніх філософських по-

глядів; 

вміти: 
− критично мислити, творчо переоцінюючи накопичений людством досвід; 
− аналізувати вислови античних філософів та визначати їх актуальність у сучасних умов; 
− самостійно опрацьовувати додаткову літературу. 
 
 
1.	Основна	філософська	проблематика	античності: космоцентризм	

Антична філософія, тобто давньогрецька і давньоримська філософія, зародилася в VI ст. 
до н. е. у Греції й проіснувала до VI ст. н. е., до тих пір, коли імператор Юстиніан у 529 році 
закрив останню грецьку філософську школу — Платонівську Академію1, поклавши край 
безперевній традиції філософського мислення, що тривала близько 1200 років. 

Однак територія і хронологія — це не найважливіше для філософії. Найважливіше — це 
питання про логіку розвитку античної філософії. Антична філософія зароджувалась у VI ст. 
до н. е. разом з рабовласництвом. Рабство принесло із собою необхідність відокремити розу-
мову й фізичну працю. Таке роздвоєння викликало і необхідність відрізняти бездушну річ від 
того, хто цією річчю володіє та керує. Раб тлумачиться не як людина, а як річ, яка завжди 
комусь належить, інструмент, що має душу. 

Проте рабовласник і раб не могли існувати один без одного. Це два боки однієї медалі. 
Тільки разом вони утворюють щось ціле. Спочатку це давньогрецький поліс, а потім — ве-
личезна Римська імперія. 

                      
1 Найважливіші грецькі школи мали особливі імена. Так, школу Платона називали Академією, школу Арістотеля — Лі-

кеєм, школа Стоїків — походить від назви портика Stoa (критого переходу Афінах), де навчав філософ Зенон, а його учнів 
стали називати стоїками, школу Епікура називали — Садами, так як Епікур навчав, прогулюючись у тіні садів. 
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Логіка рабовласницького принципу: 
а) раб не є людиною, а річчю, тобто це така матерія, яка позбавлена власної ініціативи і 

тому постає лише як потенція, звідси — поняття матерії формується тільки як потенції, 
не самої речі, а матері речі, подібно до того, як співвідносяться між собою тісто і пиріг; 

б) рабовласник теж не особистість, а позаособова формоутворююча ідея, звідси — розу-
міння ідеї як позаособового формоутворюючого принципу; 

в) раб і рабовласник не існують один без одного і тільки разом утворюють щось ціле, а 
саме — рабовласницький поліс, або античну державу (спочатку стародавній грецький поліс, 
потім — величезну Римську імперію). Це і означає цілісну єдність ідеї та матерії. 

Оскільки раб і рабовласник є протилежностями, то їх цілісна єдність може бути тільки ді-
алектичною та позаособовою. 

Логіка змушує продумувати всі ці категорії до кінця і знаходити граничний стан цієї єд-
ності. Так за часів античності необхідним чином виникає уявлення про чуттєво-
матеріальний космос, який охоплює всі речі та всі ідеї, і є, що найголовніше, їх ідеальним 
принципом. 

Тобто логічний розвиток рабовласницького принципу доходить до того, що стверджує 
чуттєво-матеріальний космос як абсолют, тобто як позаособову єдність ідеї та матерії. 

До цього слід додати тільки те, що чуттєво-матеріальний космос, будучи абсолютом, ні в 
чому не має потреби, окрім потреби в самому собі. Чуттєво-матеріальний космос — це вічне 
становлення, вічний кругообіг, вічне повернення до самого себе, вічне повторення самого себе. 
Отже, античний чуттєво-матеріальний космос позаісторичний. Він астрономічний, а не іс-
торичний. Вічний кругообіг, або вічне повернення до самого себе, — це і є його «історія». 

Космос був абсолютом, тобто він ніколи не виникав, ніхто його не створював і тому він 
ніколи не міг загинути. 

Рабовласницька свідомість, будучи вже мисленням, а не міфологічною організацією, має 
раціональну структуру і вступає в конфлікт міфологією, створюючи розумову систему абст-
рактних категорій. «Космос» — перша категорія античного мислення. 

У сучасній науці це означає перехід від міфу до логосу. 
Загальна формула: основна антична проблематика має своїм змістом чуттєво-

матеріальний космос як абсолют, який цілеспрямовано керується душею та розумом, тобто 
підпорядкований долі. 

Отже, тут схоплена в найбільш загальному вигляді вся антична проблематика, яка зводи-
лась до діалектичної єдності ідеї та матерії, що розроблялась у вигляді чуттєво-
матеріального космосу, який спонукався космічною душею і керувався космічним розумом. 

 
 

2.	Періодизація	античної	філософії	

1. Міфологія як певна форма світогляду завжди має щось філософське, тому її ще назива-
ють передфілософією. 

2. Класика, де чуттєво-матеріальний космос тлумачиться як об’єкт. 
а) рання класика —  чуттєво-матеріальний космос тлумачився інтуїтивно, тобто у вигляді 

системи фізичних елементів, з’являється поняття так званого фізису (досократівська філосо-
фія, або досократики); 

б) середня класика —  чуттєво-матеріальний космос трактувався дискурсивно у вигляді 
пошуків над-елементних спільностей (софісти та Сократ); 

в) зріла (висока) класика —  чуттєво-матеріальний космос трактувався діалектично у ви-
гляді категоріальної системи (Платон); 

г) пізня класика —  чуттєво-матеріальний космос трактується вже не категоріально-
діалектично, як у Платона, а енергійно, у вигляді вчення про розум як першодвигун, першоп-
ричину (Арістотель). 




