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Bevezetés 

 

A filozófia görög eredetű szó, jelentése a „bölcsesség szeretete”, a „filein” – szeretni és a 

„szófia” – bölcsesség szavak összetételéből származik. A „psziloszophosz” megnevezés pedig a 

bölcsességet szerető emberre vonatkozik. Általánosan elfogadott vélemény, hogy a filozófia 

szülőhelye az ókori Hellász vidéke és kezdete a Kr. e. 8-6. századra tehető. Ugyanakkor 

akkoriban a görögök számára a filozófia nem egyszerűen egy tudományt, hanem életmódot 

jelentett. Ennek az életmódnak a lényege, hogy az igazi embereszmény a bölcs, aki szüntelenül 

törekszik a tudásra, annak tudatában is, hogy véglegesen lezárt, igaz ismeretre valószínűleg soha 

nem tehet szert. A filozófus számára nem elegendő egy dolog elfogadása úgy, ahogyan az 

megjelenik vagy amilyennek látszik, a filozófus a dolgok okait, és egyúttal lényegét próbálja 

feltárni. A filozófia tehát rendkívül összetett és bonyolult tantárgy, amelynek megértése túlmutat 

az általánosságban vett alapigazságokon. 

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen a filozófia tanulmányozása önálló tantárgyként szerepel. 

Az egyetemi jegyzet elsődleges célja megismertetni a diákokat az általános filozófiai 

ismeretekkel, kiegészítve az ukrán filozófia kialakulásának és fejlődésének történetével. Hiszen 

mint tudjuk a filozófia, és emellett az ukrán filozófia fejlődési irányvonalainak tanulmányozása, 

az ukrajnai felsőoktatási intézmények tananyagának egyik jelentős részét képezik. Fontos 

megjegyezni azonban, hogy az ukrán filozófusok nézeteiről egyáltalán nincs magyar nyelvű 

oktatási jegyzet, sem bármilyen segédkiadvány, amely elősegíthetné a felsőoktatásban tanuló 

magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az ukrán filozófiai alapismeretek elsajátításában. 

A jegyzetben található anyag, a teljesség igénye nélkül tartalmazza az általános filozófiai 

alapismereteket is. Erre azért van szükség, mivel a filozófiai tananyag bősége riasztó lehet a 

diákok számára, így véleményem szerint elengedhetetlen, hogy legyen egy biztos kiindulási pont 

számukra, amelyen keresztül felépíthetik, kibővíthetik saját tudásukat.  

Az egyetemi jegyzet tartalmazza valamennyi előadás és szeminárium anyagát, melyek 

segítséget nyújthatnak a magyar nemzetiségű diákoknak abban, hogy anyanyelvükön 

szerezzenek alapismereteket a filozófia alapjairól illetve az ukrán filozófia kialakulásáról és 

fejlődéséről. 
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Az előadások tematikája 

 

1. téma. Mi a filozófia? 

2. téma. A filozófia kialakulása. Az antik filozófia 

3. téma. Az athéni klasszikus filozófia. 

3.1.  Szókratész (kb. 470-399) 

3.2.  Platón (kb. 428-348) 

3.3.  Arisztotelész (384-322) 

4. téma. Középkori filozófia 

4.1. A patrisztika, avagy a keresztény filozófia.  

4.2. Reneszánsz korszak. 

4.3. A reformáció kora.  

5. téma. Az újkor filozófusai 

5.1. A koraújkor metafizikai rendszerei. 

5.2. Brit empirizmus és utilitarizmus. 

5.3. A német klasszikus filozófia.  

5.4. Irracionalista életfilozófiák.  

5.5. Marxizmus és a kritikai filozófia. 

6.  téma. A modern kor filozófiája 

6.1. Egzisztencializmus. 

6.2. A megismerés és a tudomány értelmezései a modern filozófiákban. 

6.3. A társadalmi és erkölcsi gyakorlat értelmezése a filozófiában. 

7. téma. Az ukrán filozófia kialakulása és elterjedése 

7.1. Az Osztrohi Akadémia, mint kulturális-művelődési központ. 

7.2. Az Osztrohi Biblia és annak jelentősége az ukrán filozófia kialakulására. 

7.3. A Kijevi-Mohila Akadémia. 

8. téma. Az ukrán filozófia képviselői a XVII-XVIII. században 

8.1. Inokentyij Gizel (1600–1683) filozófiai nézetei. 

8.2. Inokentyij Gizel (Інокентій Гізель 1600 – 1683) filozófiai nézetei. 

8.3. Lazar Baranovics (Лазар Баранович 1620 – 1693) filozófiai nézetei. 

8.4. Jászáf Krokovszkij (Йоасафа Кроковського XVII. sz. közepe – 1718) filozófiai 

nézetei. 

8.5. Sztefán Jávorszkij (Стефан Яворський – 1658-1722) filozófiai nézetei. 
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8.6. Feofan Prokopovics (Феофан Прокопович – 1677-1736) filozófiai nézetei. 

9. téma. A felvilágosodás filozófiája Ukrajnában 

9.1. Mihaljo Kozacsinszkij (Михайло Козачинський 1699–1755) filozófiai nézetei. 

9.2.  Hrihorij Szkovoroda (Сковорода Григорій Савич 1722–1794) filozófiai nézetei. 

9.3.  Sztefán Kalinovszkij (Стефан Калиновський 1700 körül – 1753) és filozófiai 

nézetei. 

9.4.  Hrihorij Konickij (Григорій Кониський 1717-1795) és filozófiai nézetei. 

10. téma. A XIX. századi ukrán filozófusok vallási-filozófiai nézetei 

10.1. A Cirill-Metód Társaság. 

10.2.  A XIX. századi ukrán filozófia főbb képviselői és nézeteik. 

10.3. Ivan Franko (Іван Якович Франко 1856-1916) filozófiája. 

11. téma. Az ukrán filozófia fejlődése a XX. században 
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1. téma. Mi a filozófia? 

 

A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik magától 

értődően az a tárgy, amelyet tanulmányozni kívánunk, nem tudunk rámutatni valami objektíve 

adott szakterületre, nem magától értődő dolog tehát, hogy mi voltaképpen a filozófia. A filozófia 

mindenfajta tanulmányozásának ezért azzal kell kezdődnie, hogy föltesszük ezt a kérdést: mi a 

filozófia? 

A mindennapi nyelv szóhasználata nem szolgáltat egyértelmű támpontokat e kérdés 

megválaszolásához. Ha kimondjuk ezt a szót: „filozófia”, akkor először valamiféle (alkalmasint 

igencsak elvont) tudományra gondolunk. De hogy a filozófia aligha lehet olyasféle „rendes” 

tudomány, mint a matematika vagy a fizika, azt jól tükrözik az olyan szófordulatok, mint pl. „ne 

filozofálj már!” vagy „hagyd abba a filozofálást!” - olyan alkalmakkor, amikor valamilyen 

gyakorlati kérdés meg válaszolásánál valaki rendkívül bonyolult, a kérdéshez közvetlenül nem 

tartozó elméleti megfontolásokba bonyolódik. Nagyjából mindenki tudja, hogy filozófiai 

kérdésnek az ilyesmik számítanak: végtelen-e a Világ? Létezik-e Isten? Helyes dolog-e ölni? 

Helyes-e hazudni? Vagy ilyesfajta, még elvontabb kérdések: honnan szerezzük az ismereteinket? 

Megismerhetjük-e az igazságot? Vagy éppen: azonos-e egy dolog önmagával? Ugyan mire 

mennénk ilyen kérdések megválaszolásával, ha az a problémánk, hogy be akarjuk állítani a videó 

készüléket? Ha valamely gyakorlati problémát meg kívánunk oldani, akkor persze általában sem 

igen vagyunk kíváncsiak az elvont elméleti, tudományos megfontolásokra. Nyilvánvaló, hogy 

mondjuk a videó készülék beállításakor nem szokás elővenni a fizika legáltalánosabb kérdéseit 

sem, mint amilyenek az atom szerkezetének vagy a relativitáselméletnek a kérdései, ám ha valaki 

ezt mégis megteszi, akkor nem azt mondják neki, hogy hagyja el egyáltalán a fizikával való 

foglalkozást, hanem hogy ez most nem időszerű - de azért mindenki tisztában van vele, hogy 

még az adott eszköz beállításának is ilyesfajta tételek a végső megalapozásai. A filozófiával való 

foglalkozás azonban, úgy érezzük, az égvilágon semmi, technikainak vagy akár tudományosnak 

nevezhető segítséget nem adhat valamely gyakorlati probléma megoldásához - legyen ez akár 

egy fizikai probléma, hogy mondjuk, hogyan kell megkonstruálni egy számítógépes programot, 

vagy egy pszichológiai probléma, hogy mondjuk, hogyan szabaduljunk meg a kisebbrendűségi 

komplexusainktól -, sőt már eleve nem is látjuk azt az objektíve adott tárgyat, amivel a filozófia 

egyáltalán foglalkozhatna. És bármilyen filozófiai tétellel fogunk is előállni, az nem fog 

rendelkezni azzal az objektív kényszerítő erővel, mint amivel kénytelenek vagyunk elfogadni, 
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hogy két pont között legrövidebb út az egyenes, vagy, hogy a sósav képlete HCl. (Akár azért, 

mert belátjuk, akár a tudomány megföllebbezhetetlen tekintélye miatt.) A filozófiai 

megfontolásokat és tételeket itt - éspedig egy negatív értelemben - merőben szubjektívnak fogjuk 

tehát tartani. Egy pozitív értelemben fogalmazódik meg ugyanez a vélemény - tehát a filozófia 

merőben szubjektívnak tartása - az olyan kijelentésekben, mint pl. „az én filozófiám az, hogy...” 

vagy „ennek a dolognak az a filozófiája, hogy...” stb. Ha teszem egy munkahelyi vezető ezt 

mondja: „az én filozófiám az, hogy a munkatársakat mindenekelőtt meg kell becsülni!”, akkor ez 

nem azt jelenti, hogy a filozófia tudományának valamely kényszerítő erejű alapelve vagy ebből 

levezetett tétele értelmében kell megbecsülni őket (ahogyan mondjuk egy ház megalapozásának 

megvannak a pontos technikai paraméterei, melyeket be kell tartani, különben a ház összedől), 

hanem azt, hogy ez az illető személyes meggyőződése, ami ellen valaki éppúgy fölléphet pl. 

azzal a tétellel, miszerint „az én filozófiám pedig az, hogy a munkatársakat mindenekelőtt 

kordában kell tartani!”. Ezek és az ezekhez hasonló mondatok és nyelvi fordulatok azzal a 

tanulsággal járnak, hogy - ezek szerint - a filozófia egyfelől valami elvont és elméleti s ennyiben 

a tudományhoz hasonló dolog, másfelől viszont, a tudománnyal ellentétben, egyrészt 

gyakorlatilag nemigen használható, másrészt föltétlenül tartalmaz valamiféle meggyőződésszerű, 

szubjektív mozzanatot. 

A filozófus eredetileg - a görögöknél - a kutató embert jelentette, és éppen a filozófia szó 

eredeti jelentésének (nagyjából: „a bölcsesség szeretete”) megfelelően: „filozófus” volt a 

matematikus csakúgy, mint a csillagász. Amit ma tudományos illetőleg filozófiai gondolkodáson 

értünk, az eredetileg egyetlen egységes tudatforma két mozzanata volt - különnemű, egymást 

utóbb kizáró mozzanata.  

Lehet-e azonban tudományos egy eszmerendszer, amely maga nem tudomány? Erre nézve 

két olyan diszciplína is adódik közvetlen példaként, amelyeket hagyományosan a tudományok 

közé sorolunk ugyan, sőt a tudományok fejlődésének kezdetén éppenséggel alapvető szerepet 

játszottak, de a szó modern és szigorú értelmében mégsem lehet őket tudománynak tekinteni: a 

földrajz- és a történettudomány. Amint „geográfia” és „historiográfia” nevük is mutatja, e 

diszciplínák leírást adnak a világról, térben illetőleg időben szemlélve azt, ahelyett, hogy 

törvényszerűségeket állapítanának meg benne. Mivel azonban leírásaikat a világról mégiscsak 

általános tudományos törvényszerűségek figyelembevételével teszik, ezért igenis tudományos 

leírást adnak az ember világáról térben, ill. időben. Adhatna-e mármost hasonló leírásokat a 

filozófia, mondjuk összegyűjtve a különféle tudományterületek legfontosabb eredményeit? Nos, 

akkor - egyrészt - nem lenne más, mint valamiféle enciklopédia, a világ objektumairól szóló 
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leírások egy praktikus tárháza. A filozófia azonban - másrészt - nem egyszerűen úgy akar 

beszélni az ember világáról, mint a geográfia és a historiográfia, hanem oly módon, hogy 

vizsgálódásainak középpontjában az ember, mint szubjektum álljon. A filozófia tehát nemcsak 

azért nem lehet tudomány, mert nem állapít meg általános törvényszerűségeket a világról, hanem 

azért sem, mert - legalábbis közvetlenül - nem a világra (a világ objektumaira) vonatkozik, nincs 

objektív tárgya. Nem lehetne empirikus tudomány tehát, mint a fizika vagy a pszichológia, ám 

ugyanakkor nem is formális tudomány, mint a matematika, mivel vizsgálódásai mégsem a teljes 

elvontság szintjén mozognak. A filozófia összes nagy kérdései: mit tudhatok meg a világról? Mit 

kell tennem a világban? Mit remélhetek a világtól? Összefoglalhatóak abban az egyetlen 

kérdésben, hogy mi az ember helye a világban, rövidebben fogalmazva: mi az ember? A 

filozófia ezért csak annyiban vonja be elemzéseibe a tudományok eredményeit, amennyiben 

segítenek választ adni erre a kérdésre.  

Az ember, mint szubjektum, a világban, a világ objektumai között él és mozog, s ha a 

filozófia alapkérdéseire olyan választ akarunk kapni, mely nem pusztán a mindennapi vagy 

egyéb hitszerűségek függvénye, akkor nem kerülhetjük meg, hogy mit mondanak a tudományok 

az emberről és az ember világáról. Hiszen a filozófia orientálni is kívánja az embert, mint 

céltudatos lényt (szubjektumot), s ehhez szükséges, hogy tájékozódási pontokat nyújtson - ha 

pedig tudományos módszerrel kívánunk orientálódni, akkor e tájékozódási pontokat a 

tudományból kell vennünk. Ezt az orientációt azonban a különböző filozófiák különféleképpen 

adják meg. Ezért a filozófiával és a filozófiai problémákkal való elsődleges foglalkozás 

valószínűleg legcélravezetőbb módja a filozófia történetének tanulmányozása: ugyanis mindazok 

a problémák, melyek ma is foglalkoztatják a filozófiai gondolkodást, megfogalmazódtak a 

filozófia történetében. A szó szoros értelmében e problémáknak persze nincs (tudományos 

értelemben vett) „megoldásuk” - a tudás gyarapodása a filozófiában ugyanis nem kumulatív 

jellegű. A különböző filozófiák ugyanakkor az adott kor legfőbb problémáit sajátos módon 

magukban hordozzák és tartalmazzák, a filozófia történetének tanulmányozása tehát egyben 

történeti szemléletet és az ún. általános műveltség egyfajta összefoglalását is nyújtja. 
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2. téma. A filozófia kialakulása. Az antik filozófia 

 

A filozófia kezdeteit keresve lényegesen kisebb eredménnyel fordulhatunk az emberi 

gondolkodás első jellegzetes korszakához, az ún. mágikus korszakhoz, mint a vallás vagy a 

művészet esetében. A filozófia fejlődése ugyanis elválaszthatatlan a tudományok fejlődésétől, 

ami viszont épp a mágikus világkép (a „varázslás” világképe) tagadását jelenti. Bizonyos 

előzményeket mindamellett találhatunk. Már a civilizáció-előtti kultúrákban is létezhet 

valamiféle általános bölcselkedés a világról, ami aztán a korai civilizációkban - megfelelő 

feltételek esetén - kibontakozik. Ez a fejlődés a mágikus világképből létrejövő korai vallásos, 

mitologikus világkép keretei között megy végbe. 

A tudományokat első ízben magas fokra fejlesztő keleti civilizációk közül Egyiptomban és 

Mezopotámiában nemcsak a mitologikus világkép, de a meglehetősen rendszerezett vallási-

teológiai gondolkodás is igen erős volt, ezért filozófiainak tekinthető gondolatokkal itt csak a 

teológia ill. a vallásos költészet keretében találkozunk.  

Egyiptomban (Kr. e. III-II. ezred) az ún. „héliopoliszi teológia” szerint Átum, az isteni 

napkorong, aki egyszerre volt a minden és a semmi, önmagából a száraz és a nedves elemet 

hozta létre, s ebből keletkezett az ég és a föld; az ún. „memphiszi teológia” szerint az ottani 

főisten, Ptah volt az, aki a szív és a nyelv, tehát az alkotó gondolat és a teremtő szó révén életre 

hívta az égi és a földi világot.  

Mezopotámiában az „Enúma elis...” (Amikor fönn...) kezdetű vallásos költemény (Kr. e. I. 

ezred) — mely nyilvánvalóan hatott a bibliai teremtéstörténetre — elbeszélése szerint eredetileg 

„név nélkül” létezett a kaotikus világ (vagyis egyszerre létezett is és nem is, hiszen amit nem 

lehet megnevezni, az valójában nem létezik): ennek hímnemű fele, Apszu (eredetileg sekély 

édesvíz) és nőnemű fele, Tiámát (eredetileg mély sósvíz) egybevegyülten léteztek, s ebből jött 

azután létre az Ég és a Föld, melyeket a teremtő szóval is azonosítható levegő választott széjjel. 

A teológiailag egyébként kevésbé szisztematizált vallású Indiában és Kínában is 

összefonódik a filozófia a mitologikus világképpel. Az indiai filozófiákat aszerint nevezik 

„ortodox” vagy „nem ortodox” rendszereknek, hogy elismerik-e az ősi szent írások, a Védák (Kr. 

e. XV-V. század) érvényességét, ámde valójában mindkét fajtájú filozófiák világképe azonos. 

Eszerint a világ fantasztikusan sokféle: istenek, emberek, állatok, növények, elemek stb. 

megannyi eleven létezők, ám lényegében mégis egyetlen létező megnyilvánulásai, az 

átszellemített világegyetemé, s az egyes lények és dolgok lelke megszűnésük után átmegy az 

egyikből a másikba. Az indiai bölcselet végső célja is mindkét esetben azonos: lehetővé tenni a 
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lélek megnyugvását, beleolvadását a természetbe, s mondjuk az ortodox jóga módszere éppúgy 

erre törekszik, mint a nem-ortodox buddhizmusé.  

A kínai filozófia első írásai eredetileg szertartás- és jóskönyvek voltak (Kr. e. VIII-V. 

század), s a bennük foglalt világkép szerint az égi és a földi világban - melyek az „egyetemes 

összhang” törvénye alapján megfelelnek egymásnak - egyaránt két alapelv: a „jang” (a 

magasság, fény, erő, kezdeményezés, megtermékenyítés férfias elve) és a „jin” (a mélység, 

árnyék, nyugalom, odaadás nőies elve) váltakoznak, mégpedig az örök törvény, a „tao” 

(eredetileg: út, pl. a csillag útja az égen) szerint. A logikailag korábbi elméletnek tekinthető, bár 

alapkönyve („Az út és erény könyve”, Kr. e. IV. század) leírásában későbbi ún. taoizmus ennek 

alapján a spontánul természetes világrendet hirdeti; a későbbinek tekinthető, bár korábban 

lejegyzett konfuciánus tanítás (Kr. e. V. század) szerint a törvény nem önmagától érvényesül, 

hanem azt a „nemes (lelkű) embernek” kell érvényre juttatnia. A világkép ugyanaz, csupán a 

hozzáállás különböző.  

Az antikvitásban, így nevezetesen Görögországban, a filozófiai gondolkodás kifejlődése 

szintén a világról való általános és naiv bölcselkedéssel kezdődött, s ugyancsak összefüggésben a 

- mint az általánosan ismert - rendkívül bonyolult görög mitológiával. Ezért találunk bizonyos 

párhuzamos eszméket is a keleti filozófiákkal: itt is előfordul például a lélekvándorlás vagy az 

örök világtörvény eszméje. Ennek magyarázatául nem szükséges konkrét egymásra hatások 

feltételezése, a hasonló körülmények vezettek hasonló eszmék kialakulásához. Görögországban 

azonban a problémák rövidesen határozottabb megfogalmazásokat nyertek - előbb lassanként és 

fokozatosan, majd egyre gyorsabban és radikálisabban elszakadva a mitologikus világképtől. 

Ennek okait részint a tudományos világkép határozottabb kifejlődésében, részint a hagyományos 

közösségektől már meglehetősen független, önálló individuumok kialakulásában kereshetjük. 

Görögországban a „filozófia” eleinte a tudás, a bölcsesség összességét jelentette, 

ugyanúgy, mint a keleti civilizációkban, s így „filozófus” volt a csillagász vagy a geométer is. 

Ennek a korai filozófiának szülőhelye az ióniai természetfilozófia volt. A milétoszi hármas 

(Thalész, az első filozófus, továbbá Anaximandrosz és Anaximenész: Kr. e. VI. század), majd 

nyomukban mások is, például az epheszoszi Hérakleitosz, a szicíliai Empedoklész vagy 

Püthagorasz (Kr. e. V. század) az „arkhé” (= őselv) mibenlétét kutatta. Ez lehet a víz, a levegő, a 

tűz, vagy (az eddigiekhez még a földet hozzávéve) a híres „négy elem”, de az ún. „apeiron” (a 

végtelen és meghatározhatatlan anyag), sőt a szám (a dolgok közötti számviszonyok) is. 

Mitologikus mozzanatok szintén jelen voltak: Hérakleitosz szerint a világegyetem örökké élő 

tűz, melyben keletkezésből és pusztulásból áll elő a „logosz” (eredetileg: szó, ige). 
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Az ún. milétoszi iskola első képviselője, Thalész (kb. 625-545) szerint az arkhé a víz. Nem 

tudjuk, miként jutott erre a gondolatra: vajon városának éltetője, a tenger, vagy az élőlények 

éltető eleme, az örök körforgást végző víz sugallta-e azt. - A második, Anaximandrosz (kb. 610-

545) földi és égi térképet készített, bevezette a napórát Hellászban, elméletet állított föl az 

égitestek keletkezéséről, s az állította, hogy az ember is keletkezett, mégpedig - mint minden 

szárazföldi lény - a vizek halszerű lakóiból. De szerinte az arkhé mégsem a víz, hanem az ún. 

apeiron. E szó jelentése: „határtalan”. Egyaránt jelölhet időbelileg és térbelileg határtalant, 

valamint minőségileg meghatározatlant is. (Valószínű, hogy az anaximandroszi apeiron esetében 

mindhárom jelentést figyelembe kell vennünk.) Az örök apeiron egy része átalakul hideggé és 

meleggé, majd a hideg egy része a meleg hatására szárazzá lesz, másik része nedves marad. A 

két ellentétpárból így jön létre a gömb alakú kozmosz, amelynek közepén a száraz elem, 

körülötte a nedves elem, e körül a hideg elem, legkívül pedig a meleg elem helyezkedik el. Az 

elemek így sorban: föld, víz, levegő, tűz. Az ún. „négy elemnek” ez az elrendezése vált azután 

hagyományossá az antik és középkori filozófiában. - Végül a harmadik, Anaximenész (kb. 585-

525) az arkhét a levegőben vélte megtalálni, melyből sűrűsödés és ritkulás révén a szél, a felhők, 

a víz és a föld áll elő. Az emberi lélek is levegő. Nemcsak rá, hanem valamennyi ilyen korai 

gondolkodóra jellemző a hülozoizmus, az egész természet átlelkesítése - a mágnesnek lelke van, 

mondotta például Thalész. 

Ezzel a naiv természetbölcselettel szemben állt a dél-itáliai lételmélet. Már Empedoklész 

szerint is a négy elemet a szeretet és a gyűlölet mozgatja egy örökké tartó ciklikus folyamatban; 

s a püthagoreusok sem elégedtek meg annak kimondásával, hogy a dolgok lényege a 

számviszonyokban van adva, hanem kifejezett számmisztikát hirdettek, mely szerint a 10-es 

szám szent, mert az alapszámok (1 = pont, 2 = egyenes, 3 = sík, 4 = test) összege, s ezért pl. az 

égen 10 szféra van. A legfontosabbak azonban az eleai Xenophanész és Parmenidész filozófiája, 

de Zénón jellemző ún. „apóriái” is (Kr. e. VI-V. század).  

A konkrét létezés konkrét magyarázatai helyett az elvont létezőt vizsgálták az eleai iskola 

filozófusai. Az iskola alapítója, az ióniai Kolophónból kivándorolt Xenophanész (kb. 580-485) 

bírálta a görög többistenhit, a politeizmus közvetlen antropomorfizmusát, azt, hogy az isteneket 

emberalakkal ruházzák föl. Mint mondotta, ha kezük lenne, a lovak ló-alakú, az ökrök ökör-

alakú isteneket csinálnának. Szerinte csak a mindent átfogó isteni „Egy és Minden” (hen kai pán) 

létezik. Tanítását az eleai Parmenidész foglalta rendszerbe. Parmenidész (kb. 520-450) 

tankölteményének epikus kerettörténete van: hőse, egy „bölcs férfiú” elmondja, hogy kétlovas 

harci szekerén utazva hogyan hagyta el az emberi világot, és hogyan érkezett meg az istennőhöz, 
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aki egy igaz filozófiai tanítást ígért neki. Amennyire a töredékekből és a testimóniumokból 

rekonstruálni tudjuk, ez a következőképpen értelmezendő: Az Igazság a létezőre vonatkozó 

tanítás. A létező a mindenség egésze, mégpedig abban a formában, ahogy az a gondolkodás 

számára föltárul. A halandók vélekedése (doxa) a világnak az a képe, amely az érzékelés tárgya. 

Érzékeink a világot sokfélének, mozgásban lévőnek és heterogénnek mutatják. A 

szükségszerűség világa az érzékelhető világ fennállásáról és működéséről alkotott filozófiai 

hipotézis, amely szerint a természet érzékelhető világa két elemnek: a világos és a sötét elemnek 

(láng illetve éjszaka) a keveredéséből alakult ki. Több értelmező azonosnak tartja a doxát és a 

szükségszerűség világát. 

A parmenidészi tanításban a világnak két, egymást kizáró képe van jelen: a gondolkodás 

nem a doxára irányul, a doxa pedig nem képes megismerni a létezőt. A létező „nem-született, 

romolhatatlan”: keletkezés és pusztulás nélküli; „egész, egyetlen”: nem osztható; „rendületlen”: 

mozdulatlan; végül továbbá: teljes. A létező, mely gömbhöz hasonlatos, a gondolkodás 

kizárólagos tárgya. A létezőből nem keletkezhetik más, mint létező, hiszen ami más, az már 

nem-létező volna. Márpedig a nem-létező nem létezik (= nincs). És ha a létezőből létező 

keletkezik, az valójában nem tekinthető keletkezésnek, hiszen nem jött létre más, mint ami eddig 

is volt. A keletkező és pusztuló dolgok a szó filozófiai értelmében nem léteznek: a létezés 

ugyanis abszolút, nincsenek időbeli korlátai. A keletkező és pusztuló dolgok esetében viszont 

meg tudunk jelölni olyan időpontot, amely előtt (a múltban) az illető dolog nem volt, és amely 

után (a jövőben) nem lesz. Hogy a létezőről szóló tanítás kizárja a keletkezést, a pusztulást, a 

mozgást stb., az valójában annyit jelent, hogy Parmenidész a létezőt és az empirikus világot egy 

bizonyos szempontból nem tartja azonosnak. Ha a létezőnek hiánya volna, akkor nem ő volna a 

minden(ség). Ha nem ő volna a minden, akkor a minden hiányoznék belőle. Ha a minden 

hiányoznék belőle, akkor minden hiányoznék belőle. Ez az érv mai fogalmaink szerint nem 

korrekt ugyan (mert a „minden” kifejezés két különböző értelmét azonosnak veszi), de bizonyára 

nem a tudatos megtévesztés szándékával íródott. Pontosan az ilyen érvek érvényességének 

problémája vezeti később Arisztotelészt ahhoz a felismeréshez, hogy a többértelmű kifejezések 

lehetséges jelentéseit a filozófusnak szigorúan el kell különítenie, meg kell különböztetnie 

egymástól. Ma például az azonosságnak két fajtáját különböztetjük meg: az önazonosságot és két 

dolog egymással való azonosságát. A parmenidészi szöveg, mely szerint: „Mert ugyanaz a 

gondolkodás és a létezés”, mindkét értelmezést lehetővé teszi. - Parmenidész kedvenc 

tanítványa, az eleai Zénon (kb. 490-430) mestere tanítását ún. apóriák (nehéz problémák) 

kifejtésével próbálta igazolni. Ilyenek például az „Akhilleusz és a teknősbéka” vagy „A mozgó 

nyíl áll” apóriák. Akhilleusz soha nem érheti utol a teknősbékát, mert mire annak kezdeti 
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tartózkodási helyét eléri, a teknősbéka már megtett egy bizonyos távolságot, melyet most 

Akhilleusznak is meg kell tennie; ám addigra a teknősbéka ismét előrehaladt, és így tovább a 

végtelenségig. A mozgó nyíl áll, hiszen bármely tér- és időpontban vizsgálva: vagy ott van, vagy 

nincs; ám ha ott van, akkor áll, és nem mozog - nyugalmi helyzetek halmozásából pedig nem 

keletkezhet mozgás. 

 Végül, a főleg Athénban működő atomisták és szofisták elméletei teljes szembefordulást 

jelentettek a mitologikus világképpel. Az atomisták közül Anaxagorász (kb. 500-428) szerint a 

Nap nem más, mint egy - Attikánál nagyobb - izzó kődarab, a Hold pedig földből van. E 

tanításáért istentagadás vádjával száműzték Athénból. Semmi sem keletkezik, és semmi sem 

múlik el, tanította: Empedoklész elemei maguk is összetettek. A dolgok végtelenül kicsiny, 

azonos nemű részecskéiben végtelen sok magvacska van, a változáskor ezek alakulnak át 

egymásba. A dolgokat a nusz (értelem, törvény) mozgatja. 

A nála radikálisabb Démokritosz (460 és 370 között) az ún. atomelméletet állítólag 

mesterétől,Leukipposztól vette át, akiről azonban gyakorlatilag semmit sem tudunk. Az atomok 

végtelenül kicsiny, egymástól csupán mennyiségileg (alak, nagyság, elhelyezkedés szerint) 

különböző anyagi-testi részecskék, minden dolog belőlük épül föl. Rajtuk, a „létezőn” kívül csak 

az űr van mint „nem-létező”, amelyben ugyanis az atomok mozognak. A lélek, a valóság tükre (a 

megismerés során a dolgokról kicsiny képek áramlanak érzékszerveinkbe) finom atomokból áll, 

melyek a halál után fölbomlanak. Az istenek képzeteit szerinte az emberek alkották meg, a 

különféle földi jelenségek mintájára. 

A létige jelentésének ez a sajátos értelmezése rejlik a szofista Prótagorasz (kb. 480-410) 

gondolatmenetében: „Minden dolognak mértéke az ember; a létezőknek, hogy léteznek, a nem-

létezőknek, hogy nem léteznek.” E tételt a következőképpen értelmezhetjük: A dolgokat 

érzékelés útján ismerjük meg. Ha például vizet iszom, és hidegnek érzem, erről az ismeretemről 

így számolhatok be: A víz hideg (est), illetve: A víz nem meleg (non est). A két kijelentés azután 

így fogalmazható át: A víz hidegként létező, illetve: A víz melegként nem-létező. Prótagorasz 

tételének tehát a következő értelmező parafrázisát adhatjuk: Az általam érzékelt dolgok 

vonatkozásában én vagyok a kritériuma annak, hogy ezek számomra nemcsak ilyennek és 

ilyennek tűnnek, hanem számomra így és így léteznek, illetve nem léteznek. Ennek a filozófiai 

álláspontnak az újdonságát akkor láthatjuk igazán át, ha összehasonlítjuk Hérakleitosz föntebb 

idézett töredékével. - Az istenekről Prótagorasz a következő, igencsak merész tételt állította fel: 

„Ami az isteneket illeti, nem lehetek bizonyos abban, hogy vannak, sem pedig abban, hogy 

nincsenek, és azt sem tudhatom, hogyan néznek ki; mert sok dolog akadályozza itt a biztos 
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tudást, a tárgy homályossága és az emberélet rövid volta.” Tételéből Prótagorasz azt a 

következtetést vonta le, hogy az egyénnek leghelyesebb az áthagyományozott vallást elfogadnia, 

jó állampolgárként saját poliszának isteneit tisztelnie. 

A szicíliai Gorgiasz (megh. 380 körül - több mint 100 éves korában) ugyanolyan típusú 

érveket használ gondolatmeneteiben - bár jóval hajlékonyabb formában -, mint amilyeneket 

Parmenidésznél láttunk. Valószínű, hogy kihívóan paradox érveivel a szerző nem saját filozófiai 

álláspontját kívánta alátámasztani, hanem azt mutatta be, milyen fölényes biztonsággal kezeli a 

csak nemrégen kialakult filozófiai érvelés eszközeit. Három, egymásra következő alaptételt állít 

föl: „Az első az, hogy semmi sem létezik; a második, hogy ha létezik is valami, az 

megismerhetetlen az ember számára; a harmadik, hogy ha megismerhető is, kifejezhetetlen és 

más emberrel közölhetetlen.” A bizonyításból talán elegendő lesz azt az érvelést idézni, amely 

szerint a létező sem létezik: „Ha ugyanis a létező létezik, akkor vagy örök, vagy keletkezett, 

vagy egyidejűleg örök is és keletkezett is. [...] Ha nincs kezdete, akkor határtalan. De ha 

határtalan, akkor sehol sincs. [...] De létezőből nem keletkezhetett: ha ugyanis létező, akkor nem 

keletkezett, hanem már létezik. Nem-létezőből sem keletkezett [...]” A második és harmadik tétel 

bizonyítása pedig azon a föntebb már bemutatott érven alapul, hogy sem az ismeretek, sem az 

ismereteket kifejező szavak nem dolgok, azaz nem létezők. 

Az atomisták, de különösen a szofisták tanításait gyakran - és joggal - egyfajta antik 

felvilágosodásnak tekintik. A „szophosz” (bölcs) itt a műveltség tanítóját jelenti. A „szofista” 

szó értelmét ezért az angol „sophisticated” (= kiművelt, kifinomult) szó jobban kifejezi, mint a 

pejoratívvá lett „szofisztika” (= csűrés-csavarás), jóllehet - mint föntebb láttuk - ennek is megvan 

az alapja. A szofisták az erkölcsfilozófiában megkülönböztették azt, ami „phüszisz” (természeti 

törvény) szerint van, attól, ami csak „thészisz” (emberi törvény) szerint; s ebből némelyek még 

az akkor teljesen bevett rabszolgaság intézményének jogtalanságára is következtettek, míg 

mások inkább arra, hogy nemcsak a vallás, de az erkölcs is csak hasznos találmány az erősek 

hatalmának igazolására. 
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3. téma. Az athéni klasszikus filozófia 

 

3.1. Szókratész (kb. 470 – 399) 

3.2.  Platón (kb. 428 – 348) 

3.3.  Arisztotelész (384 – 322) 

 

3.1.  Szókratész (kb. 470 – 399) 

Bár Szókratész munkássága választóvonalat jelent a görög filozófiában – hiszen elődeit 

preszókratikusoknak szokás nevezni –, ettől a kivételes gondolkodótól egyetlen sor sem maradt 

fenn. Életéről és téziseiről tanítványai – Xenophón, Platón – kortársai számoltak be az utókor 

számára. Szókratész a források szerint Kr. e. 470-ben, Athén közelében látta meg a napvilágot. 

Édesapja kőfaragó, édesanyja bába volt, ő maga pedig egy ideig szintén a szobrász hivatást 

követte, egy belső hang és egy jóslat hatására azonban hamarosan a tudományok felé fordult. 

Szókratészt sokakkal ellentétben nem a természet tanulmányozása, hanem a filozófia 

ragadta meg, mi több: egész életében azt vallotta, hogy az embernek is inkább a jó és erkölcsös 

dolgok megismerésére kell törekednie. Ez a „helyes út” persze nem a keresztényi értelemben vett 

erényeket jelentette, hiszen a daimónja – lényegében lelkiismerete – alapján tájékozódó filozófus 

számos esztendőt töltött táborban a spártaiak ellen vívott peloponnészoszi háború idején.  

A filozófust ugyanakkor egyáltalán nem ragadták meg az emberi hívságok: ha tehette, 

gondolatai világába merült, így például feljegyezték róla, hogy egyszer őrségben 24 órán 

keresztül merengett, azt pedig szintén nem tekinthetjük véletlennek, hogy felesége, Xanthippé a 

boldogtalan, zsémbes asszonyok legismertebb példája lett. Szókratész azonban nagyon is kereste 

embertársait, hiszen filozófiájának központjában a megismerés állt. Önmagát látszólag 

tudatlanként vetette bele a társalgásba, mely során kérdései segítségével megpróbálta rávezetni 

tanítványait egy-egy alapigazságra, közben pedig – úgy mellékesen – megmutatta saját kivételes 

intellektusát. Ez volt az úgynevezett „bábáskodás” módszere, ami rendszerint sétálgatással, 

lakomázással társult – ebből ered az is, hogy Szókratésztől egyetlen betű sem maradt fenn, és az 

utókor elsősorban a „platóni Szókratészt” ismerhette meg, aki például Az államban, vagy a 

Timaioszban tanítványai jegyzetein keresztül fejthette ki nézeteit. 

A filozófus érdeklődésének középpontjában az ember állt, metafizikai kérdések 

feszegetésére nem vállalkozott, ellenben nagyon is sokat tett azért, hogy megtalálja a jó, a rossz, 

az erkölcsösség vagy az istenség fogalmát, illetve felépítse az emberek ideális közösségét. 

Szókratész a daimónra hallgatva elutasította a hedonizmust, cáfolta a szofisták relativizáló 



17 
 

szemléletét és az általános erkölcsi mérce mellett tett hitet, melyet tanulni lehet és kell, hiszen a 

lélek nem szándékosan, hanem tudatlanságból megy a bűn után. A filozófus a politikában is 

hasonlóképp gondolkodott, ugyanis a sorsolást és a tömegek uralmát egyaránt elutasította; 

szemei előtt egy olyan állam képe lebegett, melyet a legalkalmasabbak, a „bölcsességet szerető 

emberek” (filozófusok) irányítanak. Másfelől ugyanakkor Szókratész azt is hangsúlyozta, hogy a 

népnek valamennyi törvényt be kell tartania – köztük a rosszakat is. 

A fent leírtak alapján tehát nem nehéz belátni, hogy Szókratész miért került szembe az 

athéni politikai elittel: adva volt egy filozófus, aki tanításai folytán rendkívül népszerűnek 

számított, miközben olyan eszméket fogalmazott meg, melyek – például a vallás tekintetében – 

szembementek az általános felfogással, a politika terén pedig – a demokrácia kritikájával – még 

ennél is nagyobb veszélyt jelenthettek. Hozzá kell tennünk gyorsan, hogy mindez ráadásul egy 

olyan korban történt, amikor Athén megsemmisítő vereséget szenvedett Spártától, demokratikus 

berendezkedését egy időre – a harminc zsarnok uralmának egy évére – elveszítette, közéletében 

pedig komoly harcok dúltak. Ezek a körülmények vezettek oda, hogy Szókratészt ellenségei 

istentelenséggel és az ifjúság erkölcseinek megrontásával vádolták meg, és kimondták fejére a 

halálos ítéletét. 

Szókratész beszélgetve tanított, filozófiáját nem foglalta írásba. Alakját és nézeteit 

közvetlen és közvetett tanítványainak műveiből, elsősorban Platón dialógusaiból ismerjük. 

Hagyományosan a következő filozófiai eszközöket és nézeteket tulajdonítjuk neki: 

Az embernek a vélt vagy a valódi tudását definíció formájában kell beszélgetőtársai elé 

tárnia. Filozófiai beszélgetéseit általában azzal kezdte, hogy fölszólította a vele beszélgetőt: 

próbálja meghatározni azt a fogalmat, amelyikről éppen beszélgetnek. Például: mi a bátorság? mi 

a barátság? stb. 

A definíció kialakításának indukciós eljáráson kell alapulnia. Például, ha arra a kérdésre 

akarunk válaszolni, hogy mi a bátorság, előbb szemügyre kell vennünk azokat az élethelyzeteket, 

amelyekben ez az erény megnyilvánul. 

A beszélgetések során ironikus módon hangsúlyozza saját tudatlanságát. A definícióra 

irányuló kérdése általában ilyen vagy ehhez hasonló stiláris köntösben jelenik meg: Te, aki olyan 

nagy bölcs vagy, mondd meg nekem, tudatlan embernek, hogy mi is az a bátorság. Ennek a 

magatartásnak az iróniája abban áll, hogy amikor a kérdésre érkező válaszokat elemezni és 

bírálni kezdi, kitűnik, hogy ő maga valójában sokkal többet tud a kérdésről, és tudását jóval 

hajlékonyabban képes kezelni, mint azok, akikkel beszélget. 

Az erényes viselkedés a tudás egyik formája, ennélfogva tanulás útján elsajátítható. Ezt a 

nézetet hagyományosan Szókratész nevéhez kapcsoljuk, noha tudjuk, hogy kortársai, a szofisták 
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ugyanígy vélekedtek. Az erény taníthatóságának tétele azt a régebbi, arisztokratikus 

meggyőződést váltotta fel, amely szerint erényekkel csak az előkelő származású emberek 

rendelkeznek, és azért rendelkeznek velük, mert előkelő származásúak. 

Senki sem vétkezik készakarva. Az előbbi tételből következik. Ahogyan helyesírási hibát 

sem akarattal ejt az ember, hanem azért, mert nem ismeri jól a helyesírást, ugyanúgy erkölcsi 

vétséget is az követ el, aki nem ismeri az erényt. 

Az athéni Szókratész a legnagyobb hatású görög filozófusok egyike volt. A szofistákkal 

párhuzamosan működött, sőt egyes - felszínes - kortárs vélemények szerint maga is közéjük 

tartozott. A valóságban Szókratész a szofisták tanításának kemény kritikáját adta: azok 

relativizmusával és empirizmusával szemben az abszolút értékeket és a racionalizmust hirdette. 

Sajátos kifejezésmódja szerint a lelkében (értelmében) lakozó szellem (egy daimónion) súgja 

meg neki a helyes álláspontot. Ezért az athéni törvényszék - már idős korában - halálra ítélte a 

következő vád alapján: „Vétkezik Szókratész, mert megrontja az ifjúságot, és mert nem hisz 

azokban az istenekben, akikben a város, hanem más, új daimónok működésében." Az első 

vádpont alapjául az a szókratészi tanítás szolgált, hogy az embernek a hagyományt és az 

előírásokat előbb meg kell értenie, mielőtt elfogadja őket. Az istenek iránti hitetlenség vádjának 

gyakorlatilag semmi alapja nem volt, de akit Athénban ezzel vádoltak, biztos halálos ítéletre 

számíthatott, s mivel Szókratész a kellemetlen kérdéseivel számos ellenséget szerzett magának, 

ezért így vádolták be. A bírák arra számítottak, hogy - másokhoz hasonlóan - ő is az önkéntes 

száműzetésbe menekül, az idős filozófus azonban inkább kiitta a méregpoharat. 

Szókratész, aki nézetei nyomán egyáltalán nem félt az elmúlástól, békességgel tűrte a 

bíróság döntését, a történet szerint azonban egyik leghűségesebb tanítványa, Kritón egy 

alkalommal megszöktette őt börtönéből. Szókratész állítólag engedett neki egy ideig, miután 

azonban rájött, hogy távozásával saját elveinek mond ellent – hiszen nem tartja be a rá 

vonatkozó rossz törvényt –, önként visszatért cellájába, Kr. e. 399. február 15-én pedig kiitta az 

elé tett méregpoharat. Személyében az európai kultúrtörténet egyik legnagyobb hatású filozófusa 

távozott a világból, aki úgy is meghatározta a következő generációk gondolkodását, hogy ő maga 

soha egy sort nem vetett a papírra. 
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3.2. Platón (kb. 428 – 348) 

Szókratész tanítványa volt. Iskolája, az Akadémosz félisten ligetében működött ún. 

Akadémia Kr. u. 529-ig állt fenn. (Ekkor záratta be Jusztinianusz kelet-római császár az athéni 

filozófiai iskolákat.) Filozófiai tevékenysége három korszakra osztható, a következő, dialógus-

formában megírt művekkel: 

Szókratikus korszak: „Szókratész védőbeszéde (Apológia)”, „Lakhész”, „Euthüdémosz”, 

„Prótagorasz”, „Gorgiasz”, „Melisszosz”. Ezek a művek többé-kevésbé hiteles beszámolóknak 

tekinthetők Szókratész beszélgetéseiről. 

Középső korszak: „Phaidón”, „Phaidrosz”, „Állam”, „Lakoma (Szümpozion)”. Ezekben a 

dialógusokban jelenik meg Platón ún. ideatana abban a közismertté vált formájában, amely 

szerint az ideák: téren és időn kívül fennálló örök létezők, amelyeket lelkünk a születésünk előtt 

ismert meg, s amelyekre a tanulás során visszaemlékezünk (ez az ún. anamnészisz, anamnézis); a 

természeti világ dolgai azáltal olyanok, amilyenek, hogy részesültek bizonyos ideákban. 

Harmadik (késői) korszak: „Parmenidész”, „Szofista”, „Theaitétosz”, „Philébosz”, 

„Timaiosz”, „Törvények”. Ezekben a dialógusokban eltűnik Platón tanításából a 

visszaemlékezés és a részesülés gondolata. Az ideák valamilyen - közelebbről meg nem 

határozott - módon benne vannak magukban a dolgokban. Ez a tanítás voltaképpen már 

átmenetet alkot a szubsztancia arisztotelészi elméletéhez. 

Dialógusain kívül 13 levelét ismerjük, amelyek közül a legjelentősebb a Hetedik levél: ez 

Platón tudományos önéletrajzát tartalmazza. Az alábbiakban alapvetően a középső korszak 

dialógusai alapján vesszük szemügyre Platón tanítását. 

A filozófiai párbeszédet már a szofisták és Szókratész is alkalmazták, de a műfaj Platón 

műveiben nyerte el érett formáját. A dialógus eredetileg nem két különböző nézetű ember 

kölcsönösen érvelő eszmecseréje, hanem szigorúan szabályozott, kérdés-felelet formájú 

párbeszéd a kérdező (mester) és a válaszoló (tanítvány) között. A kérdező irányított kérdések 

sorozatában fejti ki nézeteit. A válaszoló feladata az, hogy jelezze egyetértését, egyet-nem-

értését, vagy azt a tényt, hogy nem érti a kérdést - de ahhoz például nincs joga, hogy elkezdje 

kifejteni saját álláspontját a fölvetett kérdéssel kapcsolatban. A beszélgetést mindvégig a kérdező 

vezeti. A dialógus lépései a következők: 

1. Célkitűzés: A kérdező kitűzi a beszélgetés célját. Például: „Alaposan meg kell 

vizsgálnunk a keletkezésnek és a pusztulásnak az általában vett okát.” 

2. Az alaptétel rögzítése: A kérdező, kérdés vagy állítás formájában, kimondja az 

alaptételt, amelyből indítja a beszélgetést. Például: „Létezik valami, amit melegnek nevezel?” 
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„Abból az alaptételből indulok ki, hogy létezik valami, ami maga a szép.” Az alaptétel általában 

valaminek a létezését állítja. Ha az alaptétel magától értődően igaz (például: „Létezik olyan, 

hogy meleg”), akkor a válaszolónak azt el kell fogadnia. Ha az alaptétel nem valami tapasztalati 

evidenciát fejez ki (például: „Létezik a szép ideája”), akkor a kérdező felszólítja a válaszolót, 

hogy adja beleegyezését ennek az alaptételnek az alkalmazásához, s megindokolja, miért van rá 

szüksége. Például: „Ha ezt jóváhagyod és egyetértesz velem, akkor ezek alapján megtalálhatom 

annak az okát, hogy miért halhatatlan a lélek.” (A görög matematikában, amely rokonságban áll 

a dialogikus érveléssel, az evidens alaptételekből alakultak ki az axiómák és a definíciók, a 

tanítvány által jóváhagyandóból a posztulátumok.) A válaszolónak jogában áll nem elfogadni az 

alaptételt. Ekkor a mester megpróbálhatja meggyőzni őt, vagy pedig új alaptételt keres. 

3. Bizonyítás: Ha az alaptételben megegyeztek, a mester kérdések formájában levezet 

belőle egy tételsort, amelynek tagjai nem szabad hogy ellentmondjanak az alaptételnek; mai 

kifejezéssel: amelyek konzisztensek vele. Ezt a levezetést addig folytatja, amíg meg nem érkezik 

a célkitűzésben kimondott (vagy kimondatlanul jelen lévő) tételhez. Platón Phaidón című 

dialógusa például egy ilyen jellegű hosszabb bizonyítást tartalmaz, amely azzal kezdődik, hogy 

„Remélhetőleg kimutathatom, hogy miért halhatatlan a lélek”, és azzal fejeződik be, hogy 

„Halhatatlan tehát a lélek”. A kérdések formájában történő levezetés során a tanítvány csak 

akkor nyilváníthat ellenvéleményt, ha a levezetés egyik tagját inkonzisztensnek véli az 

alaptétellel. 

A dialógus a filozófiai gyakorlásnak is eszköze volt. Arisztotelésztől (aki hosszú időn át 

Platón tanítványa volt) tudjuk, hogy az Akadémiában a hallgatók előre megadott témákról 

folytattak dialógusokat, úgy, hogy a helyszínen lett kijelölve a kérdező és a válaszoló, akik a 

beszélgetés végén esetleg szerepet cserélve kezdhették újra ugyanannak a témának a 

megbeszélését. 

Platón egyik klasszikus dialógusa a Phaidón. Kerettörténetében a címszereplő bejelenti, 

hogy elbeszéli Szókratész utolsó napját. Ennek során kerül sor a tulajdonképpeni dialógusra 

Szókratész és két beszélgetőpartnere között. 

A bevezetésben elhangzik, hogy az ember testből és lélekből áll, s a valódi ismeretekre a 

halhatatlan lélek tesz szert. Ezután következnek a lélek halhatatlanságáról szóló érvek. Az 1. érv 

két részből áll: A lélek nem pusztul el a halálban. Minden dolog az ellentétéből származik, 

következésképpen az élőnek a holtból kell származnia. A tudás: visszaemlékezés (anamnézis). 

Vannak ugyanis fogalmaink, amelyeket nem meríthettünk a tapasztalatból: ezeket születésünk 

előtt kellett a lelkünknek megismernie, tehát a lelkünk létezett a születésünk előtt. A 2. érv 

szerint a lélek egyszerű, nem pedig összetett létező. A pusztulás nem más, mint az alkotórészek 
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elkülönülése egymástól. Ha a lélek nem összetett, akkor nincsenek alkotórészei, 

következésképpen nem pusztulhat el. 

Erre két ellenvetés hangzik el. Az egyik: A lant és a lanton előadott zene („a húrok 

összhangja”) úgy viszonyul egymáshoz, mint a test és a lélek. Ám a lant pusztulásával a zenei 

összhang is elenyészik. Nem ez a sors vár lelkünkre is a testi halál után? - A másik: Az 

anamnézis érvével bebizonyítottuk, hogy lelkünk a születésünket megelőzően létezett. Ebből 

azonban nem következik, hogy halálunk után is fönnmarad. Lehetséges, hogy egyazon lélek 

többször is testet ölt, de végül maga is elenyészik. 

Következnek a válaszok az ellenvetésekre. Először: Az anamnézis érvével bebizonyítottuk, 

hogy lelkünk a születésünket megelőzően létezett. Ezért a lant-analógia hibás, mert egyrészt a 

zenei összhang nem létezett a lant keletkezése előtt, másrészt egy lant lehet felhangolatlan, 

rosszul hangolt, vagy jól hangolt; ám egy eleven ember nem lehet lélek nélkül való, s azt sem 

mondhatjuk, hogy az egyiknek a lelke kevésbé lélek (a „rosszul hangolt” analógiájára), mint a 

másiké. - Másodszor: Meg lehet mutatni, hogy a preszókratikus filozófia olyan, itt alkalmazott 

fogalmai, mint keletkezés, pusztulás, változás: rosszul elemzett fogalmak. 

A 3. érv szerint az ellentétes minőségpárok (például: hideg-meleg) egyik tagjának 

hordozója (például a hideg víz) minőséget válthat ugyan (például meleg vízzé lesz), de maga a 

minőség (például a hideg) nem alakulhat át saját ellentétévé. Ily módon az élő ember meghal 

ugyan, de az „eleven” (mint minőség) nem válhat holttá, hanem mindig is eleven marad. Mivel 

pedig a lélek ugyanolyan szükségszerű módon eleven, ahogyan a hármas szám páratlan, azaz 

ugyanúgy nem lehet holt, ahogyan a hármas szám nem lehet páros, ezért szükségképpen örök- 

életű. 

Az ideák létét Platón azért vezeti be, mert nézete szerint, ha föltételezzük a létezésüket, 

segítségükkel képesek vagyunk megoldani olyan filozófiai problémákat, amelyek egyébként 

megoldhatatlanok. Több dialógusában találkozunk például ilyen típusú gondolatmenettel: egy 

szép ember különbözik „magától a széptől”, két tárgy egyenlő volta nem azonos „magával az 

egyenlővel”. Az ember ugyanis egyrészt nemcsak szép, hanem más is (például férfi, görög, 

művelt stb.), másrészt elveszítheti szépségét. „Maga a szép” ellenben egyrészt szép és semmi 

egyéb, másrészt sohasem válik rúttá. - Platón egyetlen művében sem adja kimerítő fölsorolását 

annak, hogy mi mindennek tulajdonít ideát. Annyi bizonyos, hogy a következőkben 

fölsoroltaknak van ideájuk: viszonyok (egyenlő, kisebb, nagyobb stb.); matematikai idomok 

(háromszög, kör, gömb stb.); érzetminőségek (hideg, meleg, fekete, fehér stb.); elemek (tűz, víz, 

föld, levegő); értékek (szép, jó stb.); fajták (ember, ló stb.). Az ilyen, tapasztalatunk számára 

hozzáférhetetlen, csak az értelmünkkel belátható létezőket nevezi Platón így: eidosz („forma”, 



22 
 

„fajta”) vagy idea („alak”, „jelleg”). De az ideára utal Platón írásaiban az úszia („lét”, „lényeg”), 

valamint a „maga a...” formájú kifejezés is (például „maga a szép”: a szép ideája). 

A természeti világ dolgai és lényei részesülnek az ideákban. Például Szókratész igazságos 

voltát úgy magyarázhatjuk, hogy ő részesült az igazságosnak az ideájában. Ily módon a 

részesülés elemzésekor a következő három elemet kell megkülönböztetnünk: A dolog vagy lény, 

amely részesül az ideában; példánkban Szókratész. Az idea, amelyben részesül; példánkban 

„maga az igazságos”. Az a jellemvonás, amely a részesülés eredményeként megjelenik a 

részesülőben; példánkban az igazságosság, mint Szókratész tulajdonsága (a tulajdonság azonos 

nevű az ideával). - Az anyagi összetevőnek Platónnál nincs saját neve. Általában ilyesféle 

körülírás jelöli: „az a dolog, amely részesül egy ideában, és a részesülés következtében a 

megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik”. 

Két olyan kérdés van, amelyre Platón művei alapján nem tudunk válaszolni. Az egyik: hol 

léteznek az ideák? A másik: hogyan megy végbe a részesülés? Több dialógusban találkozunk 

ugyan arra vonatkozó mitikus utalásokkal, hogy az ideák az Olümposzon (hagyományosan az 

istenek lakóhelye) vagy a Hádészban (alvilág) léteznek, ám a szövegből nyilvánvaló, hogy ezek 

a kijelentések: metaforák. A részesüléssel kapcsolatban Platón szintén arra figyelmeztet, hogy az 

nem valamiféle reális folyamat, amely a természetvizsgálat eszközeivel és fogalmaival 

kifejezhető volna. 

Platón társadalomelmélete és etikája összefüggésben áll a lélekről szóló tanításával. A tíz 

könyvből álló Állam című dialógus alapgondolata szerint az államnak és az emberi léleknek a 

felépítése azonos. Az emberek azonban, mindaddig, amíg meg nem ismerik az ideákat, 

nincsenek tisztában a valóságos helyzettel. Platón hasonlata szerint eleinte úgy gondolkodnak, 

mintha egy barlangban ülnének, s nem látnának mást, mint a valóságos dolgok árnyképeit a 

barlang falán. A barlangból fokozatosan kiszabaduló ember hat lépésben ismeri meg a valóságot: 

kezdetben 1. a barlangbeli dolgok árnyképeit látja, majd 2. magukat a barlangbeli dolgokat; ha 

kijön a felszínre, előbb 3. a felszíni dolgok árnyképeit látja, majd 4. a felszíni dolgokat; azután 5. 

az éjszakai égbolt csillagképeit, végül 6. a Napot. Ez a kép, mint minden metafora, 

többféleképpen is értelmezhető. Általános vélemény szerint az 1-3. megismerési forma az érzéki 

észlelésnek, a 4-5. a matematikai megismerésnek, a 6. az ideák ismeretének feleltethető meg. 

A léleknek a dialógus szerint három alkotórésze van: az értelem, az indulat és az ösztönös 

vágy. Az állami közösség három eredeti társadalmi rétege a filozófusoké, a harcosoké és a 

kézműveseké. A helyesen működő lélekrészekben és társadalmi rétegekben mármost ugyanazok 

az erények vannak jelen: az értelem és a filozófusok erénye a bölcsesség, az indulat és a 
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harcosok erénye a bátorság, az ösztönös vágy és a kézművesek erénye a mértékletesség. A 

három erény együttes jelenléte esetén jelenik meg a negyedik, a legfőbb erény: az igazságosság. 

A legjobb államforma a legjobb emberek uralmán alapuló arisztokrácia. Ha ez 

hanyatlásnak indul, akkor először a dicsőségre szomjazó emberek kezébe kerül a hatalom: ez a 

hatalmi forma a timokrácia (timé: dicsőség); a következő stádiumban azután a nép gyakorolja a 

hatalmat: ez a demokrácia. A leghitványabb hatalmi forma a zsarnokság, a türannisz; a legjobb 

államforma pedig akkor állítható helyre, ha a hatalom újra a filozófusok kezébe kerül. A 

filozófus ugyanis abban különbözik embertársaitól, hogy neveltetése következtében képes 

szemlélni a fizikainál magasabb rendű világot, az ideák világát. Egyébként a polisz korai 

történetében természetes volt, hogy a törvényeket bölcs, tudós emberek („filozófusok”) alkotják. 

 

3.3.  Arisztotelész (384 – 322) 

Platón tanítványa volt, de nem ő lett a követője az Akadémia élén. Saját iskolája, mely a 

Lükeión (Apollón Lükeiosz, a farkast elűző Apollón ligete) sétányairól (peripatoi) a 

peripatetikus iskola nevet kapta, szintén Jusztinianusz említett rendeletéig működött. 

Arisztotelész ránk maradt munkáinak egy része saját maga által megszerkesztett munka, más 

része viszont előadásvázlatok vagy rövid értekezések utólagos összeállítása. A rövidebb 

iratoknak tematikus szempontok szerinti utólagos egyberendezése valószínűleg már közvetlenül 

Arisztotelész halála után megindult, majd később, a Kr. u. I. században, amikor az időközben 

elkallódott írások újra előkerültek, a peripatetikus iskola akkori vezetője állította össze a művek 

korpuszát abban a formájában, ahogyan ma ismerjük. Az iratok sorrendje nagyjából az 

arisztotelészi tudományfelosztást követi. Előre kerültek a logikai művek, majd a fizikai (azaz 

természetfilozófiai) értekezések jönnek, ezeket követik „a fizikai iratok után következő 

könyvek”, majd a praktikus tudományok (politika, etika), végül a beszédek és írásművek 

létrehozásával foglalkozó rhétorikai (retorikai) művek és a „Poiétika” (Poétika) címen ismert 

művészetfilozófiai töredék. 

A logikát Arisztotelész nem önálló tudománynak, hanem olyan, eszköz-jellegű előzetes 

tudásnak tartja, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell, aki tudományos kutatásba fog. Logikai 

műveinek gyűjteménye ezért kapta az Organon („Eszköz”) címet. Két legfontosabb logikai irata, 

a Kategóriák és az Első Analitika, amelyekben a logikai következtetés elméletét fejti ki, hosszú 

időre megalapozva ezzel a logika tudományát. 

A tudásnak Arisztotelész három fajtáját különbözteti meg: a poiétikus (alkotó), a praktikus 

(a társadalmi tevékenységet irányító) és a teoretikus tudást. A poiétikus tudás a mesterségekben 
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jelenik meg, a másik kettő együttesen alkotja a filozófiát. Praktikus tudás az etika és a politika; a 

teoretikus tudás három ága pedig a később „metafizika” néven emlegetett ún. első filozófia, a 

fizika (azaz a természetfilozófia) és a matematika - ez utóbbival Arisztotelész nem foglalkozott. 

Arisztotelész természetfilozófiai főműve, a Fizika a természeti dolgok arkhéival, 

mozgásával, a tér és az idő általános filozófiai kérdéseivel foglalkozik. Az égbolt című munkája 

a világmindenség egészének általános leírását tartalmazza. Arisztotelésznél kapja meg a dolgok 

anyagi összetevője az elnevezését: anyag (hülé), hordozó (hüpokeimenon, latinul szubsztrátum). 

A formai összetevőre a leggyakrabban az úszia (latinul: szubsztancia) kifejezést alkalmazza. 

Legfontosabb filozófiai műve az utólag egyesített művek közé tartozik: „a fizikai iratok 

után következő könyvek” (görögül: „ta biblia meta ta phüszika”) gyűjteménye, amelyet már a 

Kr. e. I. században egységes műnek tekintettek és Metafizika néven hivatkoztak rá. Ennek a mai 

formájában 14 könyvből álló gyűjteménynek vannak olyan részei, amelyek témájuk szerint 

teljesen idegenek attól a bizonyos „első filozófiától”, amellyel a mű egyébként legnagyobbrészt 

foglalkozik. Vannak továbbá olyan részei, amelyek egyazon problémának különböző mélységű 

exponálását vagy különböző megoldásait tartalmazzák: ezek a többször kidolgozott témák, az ún. 

dublettek valószínűleg Arisztotelész különböző alkotói korszakaiban íródtak. 

A később általánosan metafizika néven említett tudománynak, az „első filozófiának” 

Arisztotelész többféle meghatározását adja: „a létezővel, mint létezővel” foglalkozó tudomány; a 

dolgok alapvető okainak tudománya; a szubsztancia általános elmélete; a legfőbb 

szubsztanciának, az anyagtalan tiszta formának, az Első Mozgatónak, vagyis az Istennek a 

tudománya, azaz teológia. 

A metafizika, mint a szubsztancia általános tudománya azzal foglalkozik, hogy melyek a 

szubsztancia alkotórészei, és melyek azok a legáltalánosabb okok, amelyekkel a szubsztancia 

keletkezése és létezése magyarázható. Arisztotelész négy ilyen okot különböztet meg: az anyagi, 

a formai, a ható- és a cél-okot. Például egy bronzszobornak, mint egyedi szubsztanciának anyagi 

oka a bronz; formai oka az alak, mely formát öltött a bronzban; ható-oka a szobrászmester 

formaadó tevékenysége; cél-oka pedig az, ami végett állították a szobrot. Könnyen belátható, 

hogy a formai, a ható- és a cél-ok egyaránt a szubsztancia formájával kapcsolatos. A négy ok 

ilyenformán a szubsztancia két összetevőjének: az anyagnak és a formának a meglétét 

magyarázza. 

Nyelvünk kifejezései általában létező dolgokra vonatkoznak. A létezőre vonatkozó 

valamennyi kifejezésünk Arisztotelész szerint a következő tíz csoport valamelyikébe tartozik: 

szubsztancia (Szókratész, ember); mennyiség (kétkönyöknyi); minőség (fehér); viszony 
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(kétszeres, fél, nagyobb); hely (a házban); idő (tegnap, tavaly); helyzet (fekszik, ül); birtoklás 

(ruhát visel); cselekvés (szakít, éget); elszenvedés (szakad, ég). Ezeket a kifejezéstípusokat 

nevezzük kategóriáknak. (A görög kategória eredeti jelentése: vád, állítás.) A szubsztancia két 

alcsoportra oszlik: egyedekre, vagyis elsődleges szubsztanciákra (például: „Szókratész”) és 

fajokra, vagyis másodlagos szubsztanciákra (például: „ember”). Az elsődleges szubsztancia 

mondatainkban csak alanyként szokott előfordulni, a másodlagos szubsztancia alanyként és 

állítmányként egyaránt, a többi kategória csak állítmányként fordul elő. Arisztotelész persze 

számol az olyan lehetséges ellenpéldákkal, mint ez a két mondat: „Ez az ember: Szókratész”; „A 

'fekszik' nem más, mint egy ige” - de az a véleménye, hogy ezek a tudományos kutatásban 

elhanyagolható, rendkívüli esetek. Elvileg minden másodlagos szubsztancia egy-egy 

tudománynak a tárgya: például a lélekkel a lélektan, az állattal az állattan foglalkozik. A 

tudomány feladata annak megállapítása, hogy melyek azok az attribútumok, amelyek a tárgyához 

annak természetéből következően tartoznak hozzá. 

Hogy egy individuális szubsztanciának a formája már előbb megvan, mint az anyaga, ez 

Arisztotelész biológiai elméletéből következik. Tanítása szerint az élőlények formája az apától, 

anyaguk az anyától származik. A nemzéskor az apa megalkotja az utód formáját, amely az anya 

testében később kapja meg az anyagát. Mivel Arisztotelész legfőbb értelemben az élőlényeket 

tekinti szubsztanciának, ezt a gondolatot minden, formából és anyagból álló szubsztanciára 

érvényesnek tartja. 

Az élettel bíró természeti test az élőlény. Mint minden természeti test, az élőlény is 

anyagból és formából áll. Jóllehet egy bizonyos értelemben szubsztanciának tekintjük az élőlény 

anyagát is, valamint anyagának és formájának együttesét is, természetfilozófiai szempontból 

mégis a forma mint szubsztancia a legfontosabb. A forma ebben az értelemben nem azonos a 

külső, látható alakkal. A forma az a funkció, amelyet az illető dolog (tárgy vagy élőlény) betölt. 

Az élőlény teste a funkciók betöltésének - az életfolyamatoknak - a lehetőségét hordozza. Ezt a 

lehetőséget a lélek valósítja meg és teljesíti be; ezért a lélek: teljesültsége a természeti testnek. 

Így Arisztotelész szerint a lélek: szubsztancia, mégpedig „abban az értelemben, hogy ő 

potenciálisan élettel bíró természeti test formája”. 

Anyag és forma, lehetőség és valóság - ezek az ellentétpárok jelölik ki annak a fogalmi 

sémának a kereteit, amelyben Arisztotelész megmagyarázza az életfolyamatokat. A három 

alapvető életfolyamatnak megfelelően három lélekrészt különböztet meg: a táplálkozás, az 

érzékelés és a gondolkodás tevékenységét. A tápláló lélekrész a táplálkozás és a szaporodás 

műveleteit irányítja; az érzékelő lélekrész az érzékelés, mozgás, képzelet, emlékezet, álom és 
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ébrenlét folyamatait ellenőrzi; a gondolkodó lélekrész feladata pedig a gondolkodás. A 

táplálkozást és a szaporodást Arisztotelész azért tartja egyazon lélekrész feladatának, mert 

mindkét folyamat bekebelezésen alapul: az élőlény anyaggal és formával rendelkező természeti 

testeket nyel el és alakít át saját testévé, ill. magzati testté. A táplálék a bekebelezés pillanatában 

aktuálisan különbözik a táplálkozó lény testétől, de potenciálisan azonos vele. Az emésztés: az 

azonosság aktualizálása. Az érzékelés nyomán az érzékszerv az anyaggal és formával rendelkező 

testnek csupán a formáit: az érzetminőségeket (színt, zajt, illatot, ízt, tapintási minőségeket) 

fogadja magába, anyaguk nélkül. Az érzékelés: az érzékszerv állapotának módosulása, például a 

színt látó szem színessé válik. 

A különböző érzeteket tárgy-észleletekké a közös érzék rendezi. Ennek funkciói a 

következők:  

1. A nagyság, alak, időtartam, mozgás, nyugalom, egység és szám érzékelése.  

2. Egy érzettárgy járulékos megítélése. Például a keserű és zöld epe esetében a zöld 

szín láttán a közös érzék segítségével vagyunk képesek keserűnek ítélni a tárgyat anélkül, hogy 

megízlelnénk. Egy fehér objektum esetében ugyancsak közös érzékünkkel ismerjük föl, hogy ez 

a fehér tárgy: Kleón fia. 

3. Annak a ténynek érzékelése, hogy érzékelünk.  

4. Két, egyidejűleg érzékelt minőség megkülönböztetése.  

5. Az érzékelés hiánya az alvás állapotában úgy magyarázható, hogy ilyenkor a 

közös érzék nem működik. 

Érzeteink és észleleteink utóképmásai a képzetek. (A „phantaszia” kifejezés eredetileg 

jelenséget, megjelenő képet jelent.) Az érzékelést és a gondolkodást a képzelet kapcsolja össze. 

A képzet nem azonos ugyan a gondolattal, de „nem gondolkodik soha képzet nélkül a lélek”. 

Ahogy az érzékelés az érzéki formák (érzetminőségek) befogadása, úgy a gondolkodás az 

elgondolható formák befogadásában áll. A gondolkodásnak két fajtája van: az osztatlan, illetőleg 

a fölosztott tárgyakra irányuló gondolkodás. Az aktuálisan osztatlan, de fölosztható tárgyra (pl. 

egy bizonyos mennyiségre) irányuló gondolkodás a gondolkodó léleknek egyszerű 

tevékenysége, amelyet aktuálisan osztatlan, bár fölosztható időtartam alatt végez el. A „formájuk 

szerint osztatlan” tárgyakat, azaz a dolgok formáját, mint szubsztanciális mozzanatot osztatlan és 

föloszthatatlan idő alatt gondolja el a lélek. A nagyságuk szerint osztatlan dolgokat, pl. a pontot 

tagadás révén (például: a kiterjedés tagadása révén) gondoljuk el. A fölosztható tárgyakra 

vonatkozó, részekre osztható gondolati megismerés a kijelentés, amely az alanyt az állítmánnyal 
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kapcsolja össze. Arisztotelész az észnek két fajtáját (vagy két funkcióját) különbözteti meg: a 

passzív ész halandó, az aktív ész ellenben halhatatlan és örök. 

Ugyancsak utólagosan összeállított mű a 8 könyvből álló Politika. Ez a következő öt 

témakört tárgyalja: a háznép, mint a városállam egysége; az alkotmányok; az állam és a polgár, 

az alkotmányok típusai; az alacsonyrendű alkotmányformák, az eszményi államberendezkedés. 

A társadalom sejtje Arisztotelész szerint a család és a tulajdonában álló gazdaság (oikosz). A 

gazdálkodás természetes formája az oikonomika, amelynek célja az emberi élet szükségleteinek 

kielégítése. Ezzel szemben nem természetes gazdálkodási rend a khrématisztika, melynek célja a 

pénzvagyon minél nagyobb, öncélú fölhalmozása. 

Az államnak alapvetően három lehetséges formája van: az elsőben egy ember a vezető, a 

másodikban néhány ember, a harmadikban pedig mindenki. E formák mindegyikének van 

azonban egy jó és egy rossz változata. Az elsőnek jó változata a monarchia (törvényesen 

szabályozott királyság), rossz változata a türannisz (zsarnokuralom). A másodiknak jó változata 

az arisztokrácia (a legjobbak uralma), rossz változata az oligarchia (zsarnokoskodó kiváltságosok 

uralma). A harmadiknak jó változata a politeia (köztársaság), rossz változata a demokrácia (a 

zsarnokilag viselkedő tömeg uralma). 

A görög ember és polgár számára az állam és az erény elválaszthatatlanok voltak. Az erény 

fogalmát tárgyalják Arisztotelész etikái, elsősorban a saját maga által megszerkesztett 

Nikomakhoszi etika. A görög areté (erény) szó alapjelentése: kiválóság; az erény nem más, mint 

a lélek kiválósága. Az erkölcsi erény arisztotelészi definíciójának - alább részletezendő - elemei 

a következők: 

(a) „Lelki alkat”: habitus; a léleknek a megszokás vagy a gyakorlás eredményeként 

kialakult tartós állapota. 

(b) Az akarat elhatározása: az a lelki képességünk, amely a céljaink megvalósítását 

lehetővé tevő eszközök kiválasztására vonatkozik. 

(c) Az erény, mint „közép”, pontosabban, mint „hozzánk viszonyított közép”: a bátorság, 

mint erény középütt áll két szélsőséges érzelem, a gyávaság és a vakmerőség között, ám ez 

minden ember esetében sajátos módon alakul. 

(d) Okosság: az észbeli erényünk, mely szabályozza a „hozzánk viszonyított közép”-et. 

Arisztotelész - szakítva a szókratészi-platóni etikai racionalizmussal - a morálfilozófiát 

empirikus tudományként tárgyalja. Az etika célja az ember számára legfőbb jónak nem pusztán 

ismerete, hanem meg cselekvése. Ez a legfőbb jó a boldogság, amely, elsődleges értelme szerint, 

a társadalmi keretekben megvalósuló, erény szerint való tevékenységet jelenti. A polisz és az 
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egyén boldogsága azonos; következésképpen az ember állampolgárként tevékenykedve 

valósíthatja meg legfőbb célját. A boldogság: tevékenységformája annak az állapotnak, amelyre 

az ember a helyes nevelés révén tesz szert. Ez az állapot a helyes habitus, az erény, amely két 

szélsőséges - a hiányon és a túlzáson alapuló - viselkedésforma között áll középütt. Miként az 

orvos az egészség habitusát, úgy hozza létre bennünk a nevelő és a törvényhozó az erény 

habitusát. Ebben az alapkoncepcióban azonban bizonyos ellentmondások jelentkeznek: 

Polisz és egyén viszonyát illetően van olyan tétel, miszerint a polisz elsődleges az egyénnel 

szemben - de olyan is, hogy az egyén elsődleges a polisszal szemben. Állampolgár és ember 

viszonyát illetően van olyan tétel, hogy az egyén és a polisz végcélja (erényes tevékenysége, 

azaz boldogsága) azonos - de olyan is, hogy az embernek, mint embernek és az embernek, mint 

állampolgárnak az erénye nem azonos. A boldogság meghatározását illetően van olyan tétel, 

hogy a boldogság elsődleges értelemben a cselekvő életformában valósítható meg; az emberi 

boldogság az állam legfőbb tudományának, az államtudománynak tárgya; az etika az 

államtudomány része, maga is praktikus, nem pedig teoretikus tudomány; végcélja nem a 

megismerés, hanem a cselekvés - de olyan is, hogy a boldogság elsődleges értelemben a 

teroretikus életformában valósítható meg. Az erény meghatározását illetően van olyan tétel, hogy 

az erénynek genusza a habitus, specifikuma, mibenléte a közép - de olyan is, hogy az erény 

specifikuma nem közép-voltában áll: azt a habitust nevezzük erénynek, amely dicséretet 

érdemel; az erény specifikuma tehát abban áll, hogy dicséretre méltó habitus. Az erényes habitus 

mivoltát illetően van olyan tétel, hogy az erényes habitus: képesség - de olyan is, hogy az 

erényes habitus nem képesség. 

„Közép”-ként végül is csupán az erkölcsi erények határozhatók meg; az intellektuális 

erények nem ilyenek. Annak a kérdésnek például, hogy az ész vagy a mesterség mely rossz 

szélsőségek között áll középütt, nincs értelme. De az igazságosság sem oly módon középhatár, 

mint az erkölcsi erények, hanem csupán annyiban, hogy a középre vonatkozik, és nem közép a 

barátság sem. A habitus olyan készségünk, amelynek megfelelően cselekszünk, amely a 

cselekvés folyamán a készség birtoklásából átmegy tevékenységbe. A helyes értelemben vett 

gyönyör: a természetszerű lelki alkatnak megfelelő tevékenység. 

Előadása során Arisztotelész legalább három, egymástól gyökeresen eltérő aspektusból 

veszi szemügyre etikája centrális fogalmát, az erényt. Ezt a három nézőpontot univerzális, 

antropológiai és közösségi aspektusnak nevezhetjük, és ennek alapján kimutatható, hogy a 

föntebb jelzett ellentmondások nem egyebek, mint az előadás során többször megfigyelhető 

aspektusváltás következményei. - Arisztotelész egy-egy problematikus jelenséget általában több 
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szempontból vizsgál. E módszer illusztrálására kedvelt példája a körív, amely definíciója szerint 

egyetlen, de nézőponttól függően kétfélének: domborúnak, ill. homorúnak látszik. (A példa a 

Nikomakhoszi etikában is előfordul, jóllehet nem az erény elemzésével, hanem a lélek részekre-

osztásával kapcsolatban.) Van olyan szöveghely is, amely kifejezetten arról szól, hogy az erényt 

több szempontból kell értékelnünk: „Lényegét és mibenlétét kifejtő meghatározást tekintve az 

erény közép, de abból a szempontból nézve, hogy mi a legjobb és a helyes, az erény a legfelső 

csúcs.” 

Az erény univerzális aspektusa: Arisztotelész szerint a létezők minden fajtájának: élettelen 

dolgoknak, növényeknek, állatoknak, embernek van valami ergonja (= funkció, mű). Például egy 

köpeny ergonja az, hogy melegít. Szemünk ergonja a látás. Az olyan cselekvésfajták esetében, 

ahol a tevékenység tárgyi eredményben (a megalkotott műben) zárul, az ergon nem a 

tevékenység, hanem a mű. A hajóépítő mesterségé a hajó, az orvosi mesterségé az egészség. -

Minden létező létezésének az a célja, hogy betöltse funkcióját, illetve létrehozza művét. Egy-egy 

létező kiválósága (areté) az ergonban nyilvánul meg. A köpeny aretéja az, ha kiválóan melegít, 

az építőmesteré, ha kiváló házat épít. Az embernek, mint embernek sajátos ergonja azzal az 

adottságával kapcsolatos, amely őt az összes többi élőlénytől megkülönbözteti: értelmes lelke 

van. Tehát a sajátosan emberi areté az, ha az értelmes lélek kiválóan tölti be funkcióját. A lélek 

értelmes része azonban két további részre oszlik: (1) a tulajdonképpeni, önmagában véve 

értelmes lélekrészre, és (2) a vágyakozó lélekrészre, amely ha helyesen működik, 

engedelmeskedik az értelemnek, egyébként azonban nyakló nélkül követi saját vágyait. Az 

önmagában véve értelmes lélekrész funkciója a teoretikus, praktikus és poiétikus tudásfajtákkal 

való foglalkozás. Aretéi az intellektuális erények: az ész, amely az egyetemes principiumokat 

fogja fel; a tudomány, az egyetemes, szükségszerű, örök objektumokat megismerő, bizonyításon 

alapuló készség; a mesterség, a gondolkodással párosult létrehozó készség; a bölcsesség, a 

tudomány és a mesterség vezetője; az okosság, a vágyakozó lélekrész erényeinek vezetője. - A 

vágyakozó lélekrész aretéi az erkölcsi erények. A félelmet keltő dolgokkal szemben 

megnyilvánuló erény a bátorság; a tapintás okozta gyönyörökkel szemben a mértékletesség. A 

pénzügyekkel (kiadással és bevétellel) két erény: a nemes lelkű adakozás és az áldozatkészség 

kapcsolatos. A kitüntetésre is két erény vonatkozik: a nemes becsvágy és egy névtelen erény, 

amely a közömbösség és a nagyravágyás között áll középütt. A harag indulatát zabolázó erény a 

szelídség. A társas életben három erényünk nyilvánul meg: a barátságosság, igazmondás és 

szellemesség. Végül a szemérmesség és a jogos felháborodás nem erények ugyan a szó szigorú 

értelmében, ám előnyös tulajdonságai az embernek. - Az erény: képesség, potencia, amelynek 

tevékenységgé kell válnia, aktualizálódnia kell ahhoz, hogy az erényes ember elérje az ember 
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számára legfőbb jót, a boldogságot. Ez pedig „nem más, mint a léleknek a legjobb és a 

legtökéletesebb erény szerinti tevékenysége az egész élet tartama alatt”. 

Az erény aktualizálása (a boldogság) pozitív erkölcsi cselekvések sorozatában áll. Az 

erkölcsi cselekvés a lélekben játszódik le. A fizikai cselekvés, amely nyomon követi, utolsó 

mozzanata az erkölcsi tettnek. A cselekvést mindig valamilyen helyzet váltja ki, amelyben az 

ember jól vagy hitványul viselkedhetik. Az erkölcsi tett szerkezete a következő lépésekből áll: 

(a) Az erényes emberben kívánság ébred aziránt, hogy az adott helyzetben helyesen 

viselkedjék, és aktualizálja erényét.  

(b) Megfontolás tárgyává teszi, hogy melyek azok az eszközjellegű tevékenységek, 

amelyeknek sorozatát végre kell hajtania ahhoz, hogy elérje célját.  

(c) Észleli, hogy a tevékenységek láncában melyik az a tett, amelyet végrehajtania 

hatalmában áll, ahol tehát megkezdheti a célhoz vezető tevékenységsorozatot.  

(d) Elhatározza e tett végrehajtását. 

(e) Végrehajtja a tettet, majd lépésenként az egész cselekvéssorozatot. - Univerzális 

szempontúnak azért nevezhetjük az erénynek ezt a leírását, mert az emberi erényt abba az 

egyetemes összefüggésbe helyezve állítja elénk, amely a létezők valamennyi fajtájának aretéja 

között fennáll. Ebből a szempontból az embernek, mint értelmes lénynek, ugyanolyan 

aktualizálható képessége az erény, mint a látás vagy a járás; vagy mint a tűznek az a képessége, 

hogy éget. 

Az erény fiziológiai-antropológiai aspektusa: Ebből a szempontból elemezve egészen 

másként fest az erény. Természetfilozófiailag mindenekelőtt komoly különbségek mutatkoznak a 

természet adta és a szerzett képességek között. A természet adta képességeknek (az érzékelés 

ilyen) két specifikus jellemzőjük van:  

1. Ha a körülmények adva vannak, az ilyen képességnek szükségképpen 

tevékenységbe kell átmennie; pl. ha az ember ép érzékszerve és az érzékelhető objektum 

megfelelő közelségbe kerülnek, szükségképpen érzékelés keletkezik. 

2.  A természet adta képességek tevékenységformája egyetlen; pl. a tűz csak égetni 

képes, hűteni nem.  

A szerzett (más néven: értelemmel párosult) képességek esetében viszont:  

 A tevékenység szükségessége nem áll fenn. A gyógyítás képességével rendelkező orvos 

elhatározásától függ, hogy egy bizonyos esetben beavatkozik-e, vagy sem.  

 A szerzett képesség tevékenységformája kettős: az orvos egyaránt képes gyógyítani és 

beteggé tenni. Szerzett képességünk, az erény pszichológiai szempontból nem is képességnek 
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minősül. Mi a fogalmi alapja ennek a szemléleti különbségnek univerzális és antropológiai leírás 

között? 

Az univerzális vizsgálódás a következő alternatíva szerint osztályozza a létezőket: minden 

létező vagy potenciálisan, vagy aktuálisan létezik. Az erény: potenciális (képesség-) formája 

annak a legfőbb jónak, amelynek aktualizált formája a boldogság. A pszichológiai vizsgálódás 

ellenben az engedelmeskedő lélekrész területére tartozó jelenségeket másképp osztályozza. Egy 

lelki jelenség: érzelem, képesség, vagy habitus. Érzelem a vágy, indulat, félelem, szeretet, 

gyűlölet stb., „általában mindaz, amivel kellemes vagy kellemetlen érzés jár együtt”. Képesség 

az, aminek révén alkalmasak vagyunk arra, hogy vágyakozzunk, féljünk, szeressünk, gyűlöljünk 

stb. Végül habitus az, aminek révén az érzelmekkel szemben helyesen vagy helytelenül 

viselkedünk. Például a haragot illetőleg: ha túlságosan hevesek, vagy túlságosan lanyhák 

vagyunk, akkor helytelenül viselkedünk, ha ellenben megtartjuk a középutat, akkor helyesen. Az 

erény az a habitus, amely megtartja a középutat. Ez a közbülső két szélsőség között (de nem 

szélsőséges habitusok, hanem szélsőséges érzelmek között) áll középütt. Habitus ugyanis csak 

kétféle van: jó és rossz. - Természeténél fogva az ember vagy erősen, vagy gyengén képes 

átérezni például a félelmet. Az első esetben érzelmi képessége szerint gyáva, a második esetben 

vakmerő emberről beszélünk. Ha a gyáva, ill. vakmerő embert gyermekkorában helyesen 

szoktatják, s így fegyelmezetten éli meg érzelmeit, akkor a szoktatás: az ethosz átalakul benne 

erkölccsé: éthosz. A félelmetes helyzetekben akkor, amiatt azokkal szemben, abból a célból és 

úgy fog viselkedni, ahogyan kell. Emez a gyávaságát, amaz a vakmerőségét helyesbíti, így 

válnak mindketten bátrakká. Ám ha valakit rosszul szoktattak és ő maga fegyelmezetlen, úgy 

érzelmi képességei uralkodnak rajta. Az ilyen ember habitusa rossz. - Mivel különböző lelki 

képességekkel születünk, erényünk közép volta nem fogható fel a számtani közép analógiájára. 

A gyávaság és a vakmerőség között a bátorság nem olyan rögzített érték, mint 10 és 2 között a 6, 

hanem magunkhoz viszonyított közép. A táplálkozás analógiájával illusztrálva: ha valakinek 10 

font ennivaló sok, 2 font viszont kevés, nem biztos, hogy orvosa 6 fontban állapítja meg számára 

a szükséges táplálék mennyiségét. - Univerzális aspektusból az emberi erény az univerzummal és 

az egyetemes telosszal, antropológiai szempontból pedig az ilyen és ilyen testi-lelki 

adottságokkal rendelkező individuummal és annak teloszával áll vonatkozásban. A makro- és 

mikrokozmikus erényleírások között azonban van még közbül egy terület, amelynek relációjában 

az erény ismét más arcát mutatja: az emberi közösség, a polisz közege. 

Az erény közösségi aspektusa: Univerzális szempontból az erény a képességek egyikének 

minősül. Antropológiailag, mint szerzett praktikus és poiétikus képességeink egyike, nem 
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képesség, hanem habitus. Poiétikus és praktikus tevékenység különbségeként eddig ergonjuk 

különbségét tartottuk számon: az első esetben valamilyen mű, a másodikban maga a cselekvés 

volt az ergon. Most Arisztotelész ismét más látószögből szemléli a kérdést: a létrehozó 

tevékenység habitusa továbbra is képességnek minősül, az erkölcsi habitus ellenben mostantól a 

létrehozott mű státusával rendelkezik. - Az eddigiekben az erényes ember az erkölcsi cselekvésre 

késztető helyzetekben úgy viselkedett, mint az orvos a gyógyító tevékenységet igénylő 

helyzetben. Most úgy viselkedik, mint a páciens, akit meggyógyítottak. Ami az orvoslás 

esetében az egészség, az erkölcs területén az igazságosság. Az igazságosság nem az erények 

egyike, hanem (politikai szempontból) maga az erény. - De ki gyógyította erényessé a polisz-

polgárt? A törvényhozó! „Minthogy megállapításaink szerint a törvényszegő ember igazságtalan, 

a törvényszerető meg igazságos, világos, hogy minden törvényszabta dolog bizonyos értelemben 

igazságos: amit a törvényhozó megszab, az törvényes, és arról azt mondjuk, hogy igazságos.” Az 

erkölcsi erények abban a formájukban, amelyet antropológiai nézőpontból mutattak, 

önmagunkkal szemben gyakorolt erények. Ám akinek az igazságosság a birtokában van, az „az 

erényt nemcsak önmagával, hanem másokkal szemben is tudja gyakorolni”. Politikai 

szempontból ezért produktum (és nem autark személyiség) az erényes ember: erkölcsi 

cselekvésének principiuma kívüle van. Antropológiai szempontból ugyanis a „helyes szabály” 

(orthosz logosz) rendelkezik teendőiről, politikai szempontból viszont a törvény, a törvényhozó. 

Ám éppen ezért az igazságosság, mint „tökéletes erény” túlmutat az etika tárgykörén: „Bár az 

igazságosság ugyanazt jelenti, mint az erény, lényegét tekintve mégsem ugyanaz, mint az erény.” 

Az igazságosság ugyanis a politikai vezetés és engedelmesség területére tartozik. Vezetni és 

engedelmeskedni: ezek az embernek, mint állampolgárnak, nem pedig az embernek, mint 

embernek az erényei. Egyik formájában mégis az individuumon belül jelenik meg a vezető és az 

engedelmeskedő viszonya; hiszen lelkünknek két része van: az értelmes lélekrész, amely vezetni 

hivatott, és a vágyakozó, amely engedelmességgel tartozik. — Az igazságosságról szóló 

fejtegetések végén Arisztotelész az erény működési területét visszavonja a lélekbe: az 

igazságosság a lélek két részének viszonyát szabályozó erényként fogalmazódik meg. Ez az a 

gondolat, amely a barátság elemzéséhez vezet át. Míg az igazságosság, a polisz intézményes 

funkcióit az individuumok között szétosztva, állampolgárokat produkál, a barátság fordított 

irányban hat: a szeretetteljes individuális interakciók összességeként közösséget hoz létre. A 

barátság szintén tökéletes (vagy teljes) erény. Ám a barátságos ember már nem produktum, mint 

az igazságos volt: ő autark személyiség. Míg az igazságosság esetében az autarkia a szabad és 

egyenlő polgárok életközösségének sajátja, a barátságos ember saját autarkiával rendelkezik. 
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Arisztotelész tehát három, látszólag semmiféle mélyebb összefüggést nem mutató fogalmi 

sémában beszél az erényről. E három közül az utolsó: az erény fogalmának közösségi aspektusa 

valóban felfogható etikainak: az emberi együttélés szabályainak filozófiai reflexióját nyújtja. Ám 

azok a fogalmak, amelyek a másik két sémát alkotják, egyáltalában nem etikai fogalmak - kivéve 

az erények és a szélsőséges pathoszok megjelenési formáinak leírását. 

Az univerzum, a polisz és az élőlény — ez az a három önszabályozó szisztéma, amelyet a 

görög tudomány ismer, és amelyekről tudja, hogy fölépítésük analóg. A bölcs ember tudásának 

szerkezete ugyanezt a hármas felosztást mutatja. Az univerzumra vonatkozik az univerzális 

tudás, amely a kozmoszt alkotó elemek minőségét valamint a mindenség egész berendezkedését 

szabályozó arányok ismeretét tárgyalja. Az élőlény keletkezésével, életjelenségeivel, 

betegségével és gyógyításával foglalkozik az orvostudomány. A hippokratészi orvos úgy tudja, 

az emberi test a négy kozmikus elem analogonjából: négy nedvből áll. A vér, nyálka, sárga és 

fekete epe keveredési arányai négy típust adnak: a szangvinikus, flegmatikus, kolerikus és 

melankolikus karaktert. Az egészség - a nedvek középarányos, a hiány és a túlzás közt középütt 

álló keverékformája - természetesen mindegyik típus esetében más és más. Testünk kiváló 

állapota: önmagunkhoz, saját karaktertípusunkhoz viszonyított közép. Végül a polisz az a 

formája az emberi közösségnek, amely akkor működik helyesen, ha a kozmosz és az egészséges 

ember módjára épül föl: egyenlőség uralkodik benne. Ez megfelelő törvények és alkotmány 

segítségével érhető el. Természetes, hogy ilyen törvényeket a bölcs ember tud adni a 

városállamnak. 

A későbbiekben: a hellenisztikus és római korban valamint a korai középkorban 

Arisztotelész filozófiájának hatása háttérbe szorult, és csak az érett skolasztika számára lett ő az 

elsőrendű filozófiai tekintély, a Philosophus. Az újkor kezdetétől viszont, egészen a XVIII. 

századig, Európa jelentős részein a „skolasztikától megtisztított” peripatetikus doktrína volt az 

uralkodó iskolafilozófia. 
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4. téma. Középkori filozófia 

 

4.1. A patrisztika, avagy a keresztény filozófia. 

4.2. A filozófia reneszánsz korszaka. 

4.3. Filozófia a reformáció korában. 

 

4.1 . A patrisztika, avagy a keresztény filozófia 

A középkori filozófia előzménye az ún. patrisztika kora, vagyis a keresztény egyházatyák 

(latin „patres” = atyák) filozófiája. Ennek ideje valójában még a későantik kor része, általában 

mégis a középkor bevezető periódusának tartják. Megjelenik és elterjed ugyanis a kereszténység, 

amely átalakítja az életérzést, a gondolkodásmódot, és olyan filozófusokat is ad, akik döntően 

befolyásolják Európa szellemi térképét a következő ezer évben. 

A korszak legjelentősebb kulturális központjában, a zsidó, keresztény és görög műveltség 

számára egyaránt otthont nyújtó Alexandriában megindul a keresztény teológia és a görög 

filozófia ötvöződése. Ennek a folyamatnak nagyhatású képviselője Alexandriai Kelemen (150–

215). Ő az első, aki arra vállalkozik, hogy megalapozza az antik filozófiai forma és az 

újkeresztény hittartalom közötti kapcsolatot. Ezzel foglal állást abban a vitatott kérdésben, hogy 

a filozófia a hit számára hasznos, haszontalan vagy egyenesen káros. 

Kelemen szerint a filozófia Isten akaratából származik és ésszerű használata üdvös hatású. 

Habár a görög filozófusok híján voltak a kinyilatkoztatásnak, ők is az Istentől nyert természetes 

megvilágosodás hátasa alatt álltak, amikor például a világ ősokot feltételezték. 

Az egyházatyák közül a legjelentősebb Szent Ágoston (Aurelius Augustinus, 354-430), 

aki az alapos retorikai és filozófiai műveltségére Itáliában tett szert. Kezdetben a szkeptikus, 

majd az újplatónikus filozófia híve volt. Harminckét éves korában, hosszantartó szellemi válság 

után megkeresztelkedett, és visszatért szülőföldjére, ahol pappá, majd püspökké szentelték. 

Legfontosabb művei: A szabad akaratról (388/395), A keresztény tanításról (397/426-427), 

Vallomások (397/400), A szentháromságról (397-412/420), Isten Városáról („De Civitate Dei”, 

413/426). 

Ágoston átveszi a hellenisztikus filozófiáknak azt a közös gondolatát, hogy a filozófia 

legfőbb feladata a boldogság mibenlétének keresése. A boldogságot Isten „élvezetében” 

határozza meg, ami elsősorban Isten megismerését jelenti. Isten-fogalma szerint Isten testetlen, 

csak szellemileg felfogható valóság, továbbá maga a lét teljessége és a tökéletes egység is, akire 
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nem alkalmazhatók a szubsztancia és az attribútum hagyományos fogalmai, mivel minden 

„tulajdonsága” - mint például jósága - vele magával azonos. A teremtett világ az Istenben való 

részesedés révén és arányában létezik, aki ennek minden zugában „jelen van” egy nem-térbeli 

értelemben. 

Ágoston számára talán a legégetőbb filozófiai kérdés a rossz problémája volt: honnan ered 

a rossz, és léte hogyan egyeztethető össze Isten gondviselésével és mindenhatóságával? Átveszi 

azt a plótinoszi gondolatot, hogy a rossznak nincs szubsztanciája, tehát a rossz nem létező, 

hanem léthiány. Az erkölcsi rossz okát az ember szabad akaratában látja: szabadságunkban áll, 

hogy ne a jót cselekedjük. Tanítása szerint a bűnbeesés után az emberi lélek önállósult, vak 

akarások állandó összecsapásainak színtere. Az akarat szabadsága kettős értelmű: jelenti (a) a 

választás képességét, (b) a szabadságot a rossztól és a szabadságot a jóra. A választás 

képességének megléte mellett Ágoston három érvet hoz föl: (1) Az akarat mentes a természeti 

szükségszerűségtől, ezért képes a választásra. (2) A választás képességének világos bizonyítéka 

az öntudat: cselekedeteim során világosan tudatában vagyok annak, hogy én cselekszem, és 

akaratomnak megfelelően cselekszem. (3) Ha az emberben nem volna meg a választás 

képessége, akkor számára nem léteznék a jó és a rossz különbsége sem. 

A rossztól való szabadság és a jóra való szabadság azonban nem minden embernek jut 

osztályrészül, hanem csak azoknak, akiket az isteni kegyelem erre kijelöl. A latin praedestinatio 

kifejezés „eleve elrendelést” jelent: és Ágoston tanítása szerint minden ember sorsa 

predesztinálva van, eleve el van rendelve. Isten valamennyiünkről eleve tudja, hogy milyen 

élethelyzetekbe fogunk kerülni, és hogyan választunk majd ezekben a helyzetekben. Isten 

számára ugyanis az idő nem oszlik föl jelenre, múltra és jövőre, hanem ő az idő egészét szemléli. 

A korszak kiemelkedő gondolkodója Canterburyi (Szent) Anzelm (1033-1109), aki 

nagyjából 1070 és 1090 közt fejlesztette ki módszerét, mely lehetővé tette a hit igazságainak 

szigorúan racionális, tudatosan tekintélymentes vizsgálatát. Anzelm jelszava a fides quaerens 

intellectum, az értelmet kereső hit. A kereszténység igazságait kizárólag az észre támaszkodva, 

sola ratio próbálta meg tárgyalni, ezért gyakran őt tekintik „a skolasztika atyjának”. Az ész 

ugyanis az, aminek erejével mi emberek Isten képmásai vagyunk, ezért a gondolkodás részesedik 

Isten gondolataiban: ha tehát eszünket helyesen használjuk, ugyanazokat az igazságokat kell 

fölfedeznünk és megismernünk, mint amelyeket a hit is elénk tár. A megismerés és a 

gondolkodás öntörvényű folyamat, mely fogalmakkal, fogalmak konstruálásával, 

összekapcsolásával és vizsgálatával foglalkozik; továbbá azzal, hogy a fogalmakkal milyen 
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kijelentések (a szavakkal milyen mondatok) képezhetők, s a kijelentések egymásra-

vonatkoztatásából milyen új ismeretre juthatunk és tudásunk milyen rendszerbe foglalható. 

Anzelmnél a hit bennfoglalja a gondolkodást, mely megismeri Istent, akinél nagyobb nem 

gondolható. Amikor Anzelm azt mondja, hogy hisszük: Istennél nagyobb nem gondolható, akkor 

a hitből indul ki. Ez a hit azonban nem az istenhit közvetlen mozzanata, hiszen nem azt mondja, 

hogy hiszünk Isten létében, hanem fogalmi meghatározást ad, melyről föltételezi, hogy Isten 

fogalmának megfelel. Itt tehát egy, a hitből eredő definícióval van dolgunk, és Anzelm olyan 

fogalmat alkot így, melyet használ a bizonyítás során, s amelyet a nem-hívő is megérthet. 

Anzelmnak ezt az istenérvét, mely tehát Isten fogalmából következtet Isten létére, később 

ontológiai érvként tartották számon; azonban hosszú időn át lényegében félretették, s igazi 

ismeretelméleti jelentőségét valójában az újkorban kapta meg. 

Aquinói (Szent) Tamás (Thomas Aquinas, 1225 – 1274) domonkos-rendi szerzetes a 

párizsi egyetem tanáraként, majd Rómában a pápai udvar teológusaként fejtette ki tevékenységét. 

Filozófiai életművének jelentős részét teszik ki Arisztotelész-kommentárjai: nagy műveltséggel 

és finom érzékkel mutatja be értelmezéseiben, hogy az arisztotelészi filozófia összhangba 

hozható az egyház tanításával. 

A filozófia, amelyet Tamás az arisztotelészi filozófiával azonosít, a természetes értelem 

(ratio naturalis) tudománya. Alapját a logika és a metafizika alkotja, világmagyarázatának 

középponti gondolata az okság fogalma. Azonban a hit igazságait (a teremtést, a szentségeket, a 

Logosz emberré-válását stb.) a természetes értelem nem éri föl: ezek értelmen-túli, bár nem 

értelem-ellenes igazságok. Isten létezését Tamás öt érvvel igazolja, melyek közül az első négy 

lényegében egyetlen összefüggésrendszerre vezethető vissza. Az első érv szerint minden 

mozgásnak van valamely kívülről jövő mozgatója, a világban lévő mozgások mozgatója pedig 

Isten. A második érv szerint minden eseménynek van valamely rajta kívüli hatóoka, a világban 

lévő események hatóoka pedig Isten. A harmadik érv szerint a világ minden eseménye véletlen, 

tehát kell lennie valamely önmagában való szükségszerűségnek, és ez Isten. A negyedik érv 

szerint a világ minden dolga viszonylagos, tehát kell lennie valamely önmagában véve 

abszolútnak, és ez Isten. Ez a négy érv a világmindenségben, a kozmoszban föltételezett 

hierarchikus rendből indul ki, ezért összefoglalóan kozmológiai érvnek nevezzük őket. Az ötödik 

érv szerint a világban célszerűséget tapasztalunk, s ennek nyilvánvalóan valamely értelmes 

lénytől, azaz Istentől kell származnia: ezt az érvet teleológiai (céloksági) érvnek nevezzük. 
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4.2.  A filozófia reneszánsz korszaka. 

Az antikvitás szellemét és kultúráját számos tényező közvetítette a középkoron át: 

mindenekelőtt a továbbélő, népes, antik eredetű városok, de a római egyház és a föld- és 

kézművesség központjaiul szolgáló kolostorok szerzetesei is. A városok kereskedelmi és pénz-

tőkéje a XIV-XV. századtól kezdve, az árucsere élénkülésével, új erőre kap, s ezzel együtt az - 

intézményesen a római magánjogban testet öltött - antik szellem is újjászületik. Az új történelmi 

és kultúrtörténeti szakasz ennyiben joggal viseli a „reneszánsz” nevet. 

A reneszánsz egyik központjában, a Mediciek firenzei udvarában, az ide menekült bizánci 

görög tudósok ösztönzésére Marsiglio Ficino 1459-ben új „Akadémiát” - tudósok szabad 

egyesületét - hozott létre, mely a hivatalos skolasztika arisztotelianizmusával szemben inkább 

Platón filozófiájára kívánt támaszkodni. Az így keletkező új-platonizmus mellett azonban egy új-

arisztoteliánus áramlat is kialakult, mely már Arisztotelész filozófiáját is újraértelmezte. 

A reneszánsz naiv természetfilozófiájának jellegzetes formája a panteizmus, vagyis az a 

gondolat, hogy Isten és a Természet: egy. Első markáns egyénisége a német, a Mosel-menti 

Kuesból való Nicolaus Cusanus (1401–1464). Az univerzum (a makrokozmosz) és az ember (a 

mikrokozmosz) Cusanusnál szorosan összefüggenek, egyáltalán a világban minden szorosan 

összefügg - hiszen Istenben még az ellentétek is egybeesnek és márpedig a világ mintegy Isten 

teste. 

Cusanus után nem egészen száz évvel, Paracelsusnál (1493–1541) újra megjelenik a 

panteizmus: minden individuumban, voltaképp minden dologban életerő lakik, ha nem is azonos 

fokon, hanem fokozatosan fölébredve. Az idők változását mutatja azonban, hogy míg Cusanus a 

bíborosi méltóságig emelkedhetett, az alkímiát és tudományt fantasztikusan vegyítő 

Paracelsusnak már üldözésekben volt része; Giordano Bruno (1548–1600) pedig mint úgymond 

eretnek az inkvizíció áldozatául esett. Bruno is panteista: „natura est Deus in rebus”, a természet 

a dolgokban rejlő Isten. A belső életerő folytán a világ állandó változásban van. „Ezért - írja 

Bruno - nem hangzik majd rosszul fülednek Hérakleitosz nézete, aki azt mondotta, hogy 

valamennyi dolog egy, amely változékonyság révén magában foglal mindent.” Ugyanakkor 

Bruno filozófiája is telítve van különféle misztikus és kabbalisztikus elképzelésekkel - az 

„eretnekség” vádja egyébként pontosan ezen a tényen alapult. 

A természetfilozófiához hasonlóan, a reneszánsz társadalomfilozófiában is realista és 

fantasztikus elemek keverednek egymással. Thomas Morus (Morus Tamás, 1478–1535) és 

Tommaso Campanella (1568–1639) fantasztikus álmokat szőnek egy ideális társadalomról: az 

előbbi az Utópiában, az utóbbi a Napállamban. Utópiájuk (a köznév a morusi tulajdonnévből 
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ered) lényege, hogy a társadalmat a céhmunka kézművességének szintjén tartva, a szűkös javakat 

egyenlően elosztva, az embereket atyai szigorral munkára késztetve, talán meg lehetne őrizni a 

hagyományos társadalom erkölcsi rendjét és harmóniáját.  

 

4.3.  Reformáció kora.  

A reneszánsz gondolkodás jellegzetes mozzanata a szkepticizmus és a sztoicizmus 

újjáéledése. Ahogyan a későantik filozófia az antik közösségek fölbomlását tükrözte, úgy a 

reneszánsz szkepticizmus és sztoicizmus a keresztény középkor patriarchális viszonyainak 

fölbomlását fejezi ki. A reneszánsz gondolkodásban a humanizmus ujjongása és derűje mellett 

világosan jelen van egyfajta válsághangulat és társadalmi pesszimizmus is. A Kálvin János 

(1509-1564) az embert, mint Istentől elidegenedett lényt írja le: a bűnbe esett ember, akinek 

sorsa eleve elrendelt jellegű (predesztinált), képtelen rá, hogy a világ összevisszaságában az 

Istennek tetsző, a jóhoz vezető utat értelmével föllelje; a bűntől még az Isten által megigazulásra 

kiválasztott ember (aki e kiválasztottságában persze csak hihet, mert értelmi bizonyossága nem 

lehet róla) sem lehet mentes. 

A vallási reneszánsz, azaz a reformáció nem volt képes önmagát a világi reneszánsszal 

azonosítani. Nem akart a társadalom-átalakítás részesévé válni, azaz megmaradt a vallási reform 

evangéliumi ideálhoz közelítése szintjén. Az új reneszánsz kultúra létrejöttéhez hasonlóan, új 

vallás született, azaz nem a klasszikus görög-római kultúra és korai keresztény vallás 

újjászületése történt meg. Így a reformáció a reneszánsznak, a polgári társadalom ideológiai 

hajnalodásának a vallás s az egyház keretein belül jelentkező megnyilvánulása lett. Ezért a 

kialakult reformált vallások ugyanabba a típusba, a kereszténységbe tartoznak, de új, viszonylag 

önálló vallási formációt jelentenek. A gyökeres átalakulásra a kereszténységen belül a 

társadalom, az ember és az isten felfogásának megváltozása adott okot, bár szubjektíven csak kis 

változtatás igényét érezték. A reformáció nem nemzeti jellegből s okokból táplálkozott, hanem 

egyetemes polgáriakból, a polgárosodásból. Főként a kálvini reformáció elméletileg is és 

nemzetközi diplomáciával törekedett megnyitni a hitújítás útjait minden nép számára. Kálvin a 

páli pogány-keresztény és minden népet zászlaja alá vonó hagyományokat hangsúlyozta a 

feudális egyház szervezeti elvei és a zsidó nemzeti keretű ószövetségi vallás elvetésekor. A 

kálvinizmus erről az elméleti alapról aztán túllépett az egyházi élet korlátjain is: Kálvin előbb a 

genfi köztársaság egész életét megszervezte, majd pedig a kálvinizmus jelentős befolyással bírt 

az egész európai polgári fejlődés egészére. Azaz az élet korábbi formális egyházi uralmát nem 
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megszűntette, hanem mással, sokkal terhesebbel és totálisabbal helyettesítette. Ami a 

protestantizmust alkalmassá tette az aktív gazdasági tevékenységre.  

Luther Márton (1483–1546) az emberi természet romlottságát, bűnösségét tekintette 

kiindulásnak. Úgy gondolta, hogy emiatt az ember saját akaratából és erőfeszítéséből nem tud 

feloldozáshoz jutni, hanem csak az isteni kegyelem és a hit segítségével. Tehát az egyes ember 

kerül a hitgyakorlás folytán személyes kapcsolatba istennel, s ő is felelős ezért. Azaz nincs ebben 

szüksége papi, egyházi közvetítésre, közvetítőkre. Tehát valamennyi hívő általánosan pap, és az 

egyházszervezet csak a gyülekezet, nem hierarchikus rendszer. Csak a Szentírás szava isten 

szava, más tekintély nincs. A hit bensősége belső szellemi világot hoz létre, ezen kívül az ember 

még külső állami kötelékben is él. 

Luther 1517. október 31-én tette közzé a katolikus egyházbeli visszaéléseket elítélő 95 

tételét a wittenbergi Vártemplom kapuján. Fellépését közvetlenül a búcsú intézménye váltotta ki, 

amely kirívóan mutatta a katolikus egyház igényét az isten és az ember közötti közvetítésre. 

Luther az isteni kegyelemben élők láthatatlan egyházi közösségét tette a látható egyház helyére. 

Ne a reneszánsz felszabadultságával tette azonban ezt, hanem a bűnös ember nyomasztó 

bűntudatával, tehetetlen megváltási reményével. E megváltást az evangéliumi hit adhatja, amely 

gyakran ellentétben áll az isteni dolgokban vak ésszel. Ezért az észt és a hitet, a filozófiát és a 

teológiát el kell különíteni egymástól. Az egyetemeknek is inkább Krisztust kellene tanítaniuk, 

nem a pogány, lélekromboló Arisztotelészt. Utóbbi nem ismeri el a lélek halhatatlanságát és a 

Szentírás ellenében hat.  

Luther már a Szentírást magyarázó korábbi előadásaival elindította a reformációt, mert a 

Bibliát ellentétesnek találta a középkori skolasztikus filozófiával. Úgy vélte, a bűnös ember nem 

a jó cselekedetei révén nyeri el a megigazulást, hanem csupán az isteni kegyelemből fakadó saját 

hite miatt. A katolikus egyház gépies, bűnfeloldozó gyakorlatát ezért helytelenítette, nem azért, 

mert az a búcsúcédulákat pénzért árulta. A bűnbánat teljes megkerülésének lehetőségét ítélte el 

az egyházi gyakorlatban. Ráadásul a purgatóriumi szenvedést megváltó pénz gyakran alantas 

világi célokat szolgált. Luther a keresztény vallás belső, lelki értékeit hangsúlyozta, s az egyház 

igazi kincsének az isten dicsőségét és kegyelmét jelentő evangéliumot tartotta. 

A lutheri vitát a római pápa heves reagálása emelte európai hitéleti válsággá. A teológiai vita 

politikai jelleget öltött. A tét a katolikus egyház németföldi hatalma volt. Luther a szász 

választófejedelem támogatását élvezve megjelent ugyan Augsburgban Kajetán bíboros előtt, de 

nem vonta vissza téziseit, hanem egyetemes zsinat összehívását kérte. Az új német-római császár 

a reformáció ellenes V. Károly lett. Ezután jelent meg a pápai bulla Luther 41 tétele ellen, majd a 
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pápa elégettette Luther írásait. Ezzel viszont utóbbi népszerűsége általánossá vált a németek 

előtt. Luther már a nem Jézus alapította szentségeket is megtámadta, a Szentírást és a 

lelkiismeretet a pápai és a zsinati tekintély elé helyezte, és ettől még a birodalmi gyűlésen sem 

tántoríthatták el. Amikor pedig a pápa híveivel együtt kiátkozta, Wartburg várába menekülve 

elkészítette az Újszövetség német fordítását, mely Luther legnagyobb alkotásának számít. Ennek 

kiadása észak, kelet és dél-keleti irányban exportálta Európába a hitújítást. Luther hamarosan 

újra Wittembergben védte a reformációt, most már a túlzásoktól. Elhatárolódott a münzeri 

parasztháborútól. A szász egyház újjászervezésével mintát adott a többi lutheránus egyház 

kialakításához. 
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5. téma.  Az újkor filozófusai 
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5.1. A koraújkor metafizikai rendszerei. 

Ez a korszak a tulajdonképpeni újkori filozófia megalapozása. A mindennapi gondolkodás 

megismerési tevékenységének naiv és dogmatikus vonásait, egyáltalán egész 

megismerőtevékenységünket radikális kritika alá vették az immár teljes egészében a tudományos 

világkép alapján álló filozófusok. Fő törekvésük az volt, hogy egy ún. „ismeretkritikai redukció” 

segítségével abszolút biztos, „közvetlenül adott” ismeretekre tegyenek szert, majd belőlük, mint 

axiómákból kiindulva rekonstruálják a világ felépítését. 

Az európai történelemben a XVI-XVII. századra beérett társadalmi, kulturális, 

tudományos, vallási és világnézeti változások elvezettek ahhoz az újkori gondolkodásmódhoz, 

amelynek uralkodó filozófiai álláspontja a racionalizmus. A racionalizmus ugyanis valójában 

több mint filozófia: társadalom- és gazdaságszervezési metódus, magatartásforma, erkölcsi 

alapállás egyben. 

Az első igazán újkori filozófusnak általában René Descartes-ot (1596–1650) szoktuk 

tekinteni. Az ún. módszeres kétely elve és a racionalizmus módszere segítségével, a „cogito, 

ergo sum” (gondolkodom, tehát vagyok) axiómájából kiindulva dolgozza ki a két szubsztanciáról 

(anyag és szellem) szóló tanítását (dualizmus). Az anyagi világ sokféleségét mindenesetre 

egyetlen minőségre, a kiterjedésre (ez az anyagi szubsztancia attribútuma) gondolja 

visszavezethetni, a fizikai viszonyokat pedig geometriai viszonyokban oldja föl, s ezzel a 

matematikai világmegértés, sőt végül az úgymond matematikailag megalapozott morál számára 

kíván utat nyitni. 

A filozófia, elsősorban a megismerés problémáit - bár azok tömören benne foglaltatnak 

az Értekezésben is — a legrészletesebben Elmélkedések a metafizikáról című munkájában 

tárgyalja. Az Elmélkedésekben azonban Descartes nem készen tárja elénk az igazságot: a szerző 
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mintegy együttes gondolkodásra invitálja olvasóját, s beszámol a kételyekkel és 

bizonytalanságokkal szegélyezett útról, amelyen járva eljuthatunk az igazsághoz. 

Descartes tulajdonképpen azt is megmutatja, hogy az anyagi-testi világ végül is nem 

idegen a gondolkodó szubsztancia számára. Az anyag lényege a kiterjedtség: a fizikai viszonyok 

Descartes szerint végső elemzésben geometriai viszonyokra vezethetők vissza. A matematikus és 

fizikus Descartes az anyagi világ minőségi sokféleségét egyetlen minőségre, a kiterjedésre 

gondolja visszavezethetni, a fizikai viszonyokat geometriai viszonyokban oldja föl, s ezzel a 

matematikai világmegértés és végül egy „matematikailag megalapozott morál” elől minden 

akadályt eltávolít. Az anyagot a matematikai gondolkodás korlátlanul átjárhatja: az anyag, a res 

extensa (kiterjedt dolog) így nem lesz idegen végül a léleknek, a gondolkodó szubsztanciának, 

a res cogitansnak (gondolkodó dolog). Ezért, mint Descartes írja, „elég a lehető leghelyesebben 

gondolkodni, hogy a lehető leghelyesebben cselekedjünk”. Az anyag matematizálásával 

Descartes a manufakturális korszak gondolkodásának alapelveit ismeretelméleti és metafizikai 

elvekké teszi. Ahogyan a manufakturális munkamegosztás a legkülönfélébb munkafolyamatokat 

egyszerű műveletek sorozatává bontja föl, úgy bontja föl Descartes vizsgálódásainak „minden 

nehezebb kérdését annyi részre [...], ahányra csak lehet és a legjobb megoldás szempontjából 

szükség van”. Ahogyan a manufaktúrában az egyszerű műveletek pusztán mennyiségileg, az 

elvégzésükhöz szükséges idővel jellemezhetők, vagy ahogyan a különböző használati értékű 

termékek a piacon egyetlen, mennyiségileg jellemezhető szubsztancia, a pénzben megjelenő 

csereérték megnyilvánulásaivá lesznek, úgy válnak az anyagi dolgok egyetlen dimenzió, a 

kiterjedtség mennyiségileg megragadható formáivá. A társadalmi érintkezés matematizálódása 

általában a matematizáló gondolkodást természetesnek, a matematikai igazságokat 

kétségbevonhatatlanul bizonyosnak tünteti föl. A matematikai igazságok, mint Descartes 

mondja, „tisztán és határozottan” beláthatók, és amit tisztán és határozottan belátunk, azt nem 

illetheti kétely. Hiszen ítélőképességünket Istentől kaptuk, és Isten nem akarhatja, hogy e 

képesség még helyesen alkalmazva is minduntalan tévedésekhez vezessen. Hogy azonban Isten 

létezik, ez Descartes számára nem magától értődik; s az istenbizonyíték kiindulópontjául nála 

nem a külső természet valamiféle harmóniája szolgál (mint Aquinói Tamásnál), hanem — mint 

annakidején Ágostonnál és Anselmusnál — Isten eszméje, ideája. Pusztán azáltal, írja Descartes, 

hogy én létezem, és hogy magamban egy „legtökéletesebb lény”, azaz Isten ideáját hordozom, 

világos, hogy Istennek léteznie kell — ugyanakkor az én megléte maga is bizonyításra szorul. 

Ami az utóbbit illeti, ez a bizonyítás Descartes filozófiájának talán leghíresebb eleme. A 

kortársak közül is már többen bírálták logikai fogyatékosságait, de az érdekes valójában nem is 

maga a bizonyítás, mint inkább annak előfeltevései. Eszerint, írja Descartes: „Elhatároztam, 
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hogy felteszem: mindazok a dolgok, amelyek valaha is bejutottak elmémbe, nem igazabbak, mint 

álmaim csaló képei. De csakhamar láttam, hogy mialatt így mindent hamisnak akartam felfogni, 

szükségképpen kell, hogy én, aki ezt gondolom, legyek valami. S mivel észrevettem, hogy ez az 

igazság: gondolkodom, tehát vagyok (cogito, ergo sum), olyan szilárd és olyan biztos, hogy a 

szkeptikusok legtúlzóbb feltevései sem képesek azt megingatni, azért úgy gondoltam, hogy 

aggály nélkül elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, amelyet kerestem.” A társadalomtól, 

melynek életét éli, melynek nyelvét beszéli, melynek gondolatait gondolja, az egyén az újkori 

individualizmus viszonyai között olyannyira elidegenedett, hogy a külvilág létezése, így a többi 

ember létezése is filozófiai problémává lesz; és az egyén oly magányosnak érzi magát, hogy még 

önmaga létezésében is kételkednie kell: csupán, mint gondolkodó lény lehet bizonyos 

önmagában. 

A nyelv Descartes szerint csupán ismérve, de nem feltétele a léleknek. A beszéd során 

kifejezzük gondolatainkat, de a nyelv másodlagos a gondolkodáshoz képest és nem feltétele 

annak. Az egyén - mindaddig, amíg nem lép társadalmi érintkezésbe, és így nem szorul 

gondolatainak közlésére - tökéletesen megvan nyelv nélkül. A cogito-argumentum fényében az 

egyén tudattartalmai, az ideák: privát természetűek. Vagyis csak az egyén számára 

hozzáférhetők, az egyén számára viszont teljes bizonyossággal hozzáférhetők, mégpedig úgy, 

hogy introspektív megjelenítésükhöz nincs szükség külső támaszra, publikus nyelvi eszközökre. 

Descartes számára az innátizmus koncepciója biztosítja, hogy az ideák rendje és a nyelv is 

egyetemes elveken alapuljon. „A következtetésben pedig - mondja - nem a neveket, hanem a 

nevekkel jelölt dolgokat kapcsoljuk össze. [...] Hiszen ki vonná kétségbe, hogy egy francia és 

egy német levonhat következtetéseket ugyanazon dolgokról, annak ellenére, hogy teljesen 

különböző neveket használnak?” Descartes itt azokat az eltérő hangsorokat érti különböző 

szavakon, amelyeket az egyes népek ugyanazokhoz az ideákhoz társítanak. A nyelvek 

különbsége a szavak hangalakjában van, s nem vonja maga után az ideák különbségét. 

Descartes gondolatait pro és kontra vitatták, így például az ún. okkazionalisták illetőleg 

Hobbes (1588-1679). Alapeszméinek továbbfejlesztését jelentette azután Spinoza (1632-1677) és 

Leibniz (1646-1716) egymástól merőben különböző, ám egymást megint csak kiegészítő, a 

későbbi fejlődést egyaránt befolyásoló tanítása az egyetlen szubsztanciáról. 

 

5.2. Brit empirizmus és utilitarizmus. 

A XVII. század kontinentális racionalizmusával szemben a brit (angol és skót) filozófia 

XVII-XVIII. századi fő árama az empirizmus, vagyis az az ismeretelméleti tanítás, miszerint 
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minden ismeretünk a tapasztalatból származik. Descartes velünk született eszmékből 

származtatott minden biztos tudást; ezzel szemben már Locke, Berkeley, Hume és követőik a 

tapasztalásban látták ismereteink forrását. Ám racionalizmus és empirizmus, minden 

ellentétességük mellett - amint részben már volt róla szó -, alapjában rokon gondolatrendszerek. 

Mindkét áramlat az elkülönült individuum fogalmából, a természeti és társadalmi környezetétől 

elválasztottnak gondolt egyénből indul ki; közvetlen tárgyuk az egyén benső világa. A 

racionalizmus szerint az egyén a megismerés elveit önmagából meríti, s mivel ezek az elvek 

áthatják az objektív létet is, így a harmónia lehetősége adva van - egyébként azonban nem lenne 

adva: a polgári társadalom fejlődésének viszonylag gyöngébb fokán a kontinentális filozófia 

ezért nem tehet engedményeket a tapasztalati valóságnak. 

Ennek első képviselői, így John Locke (1632–1704) is, még kapcsolatban vannak a nagy 

metafizikai rendszerek problémaköreivel. Náluk ugyanakkor egyre inkább az ismeretfilozófiai és 

társadalomfilozófiai problémák kerülnek előtérbe. Az előbbi vonatkozásban empirista 

álláspontot képviselnek, vagyis azt hirdetik, hogy minden ismeretünk végső soron a 

tapasztalatból származik. Az utóbbi vonatkozásban tőlük (Hobbestól és Locke-tól) származik az 

önálló egyének, individuumok által létrehozott „társadalmi szerződés” koncepciója. Locke 

eszméi Amerikában főleg az ún. „Federalist Papers” révén gyakoroltak hatást. 

Véleménye szerint az ember elméje, születésekor, tiszta lap, melyet életünk során a 

tapasztalás ír tele. Ennek a tapasztalásnak két forrása van: az egyik az érzékelés, a másik a 

reflexió, azaz a saját ideáinkra, azok összetételére, vonulására, a rajtuk végzett műveletekre 

vonatkozó tapasztalás. A tapasztalás során elménkben ideák alakulnak ki, melyek eredhetnek az 

érzékelésből (pl. szögletes, meleg, zöld), a reflexióból (gondolkodás és akarás, pl. emlékezés, 

figyelem, megkülönböztetés, elvonatkoztatás, tudás, ítélés, hit) vagy egyszerre mindkettőből 

(gyönyör, fájdalom, képesség, létezés és egység). Az érzékelésből származó ideák eredhetnek 

egyetlen érzékből (pl. a zöld szín a látás érzékéből, a meleg ideája a tapintásból) vagy több 

érzékből (pl. a szögletes ideája a tapintásból és a látásból). Ez utóbbiakat nevezte el a későbbi 

filozófiai hagyomány közös ideáknak. 

Locke rendszerében a nyelvnek kitüntetett szerepe van: nélküle bizonyos tényállásokat el 

sem tudnánk gondolni. Szavaink ideáinkat jelölik, éspedig kinek-kinek a saját ideáit. Legtöbb 

szavunk nem egyedi dolgok ideáinak a neve, hanem általános ideáké, és azonos fajhoz tartozó 

egyedeket neveznek meg egyetlen névvel. A „háromszög” általános név például azt az általános 

ideát jelöli, mely együvé foglalja mindazokat az egyszerű ideákat, melyek a hegyesszögű, a 

tompaszögű és a derékszögű háromszög ideájának egyaránt alkotóelemei, így egyszerre képes 
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megjelölni mind a három fajta háromszöget. A fajokat lényegük határolja el egymástól, aholis a 

lényeg a létezésre vonatkozik: az, amitől a dolog az marad, ami. A kevert módozatok esetében a 

név maga képviseli a lényeget és határolja körül a fajt. Itt az ún. névleges lényeg mindig 

valóságos lényeg is egyben. Nem így a szubsztanciáknál, ahol a névleges lényeg elszakadhat a 

valóságostól, hiszen - mint pl. a másodlagos minőségek esetében - nem mindig tudjuk, mi tartja 

össze, mi hordozza vagy okozza az általunk együtt megfigyelt tulajdonságokat. 

Az erkölcs, Locke felfogásában, „az emberek szándékos cselekedeteinek megegyezése 

vagy meg-nem-egyezése valamely szabállyal, amelyre ezeket a cselekedeteket vonatkoztatják, és 

amelynek alapján megítélik”. A szabállyal megegyező cselekedetet erkölcsileg helyesnek, a meg 

nem egyezőt helytelennek nevezzük. Ezzel a két minőséggel függ össze az erkölcsi jó és rossz 

fogalma. A jó és a rossz nem más, mint élvezet és fájdalom, illetve ami az élvezetre és 

fájdalomra okot ad. 

A természetes jogok közül Locke a tulajdonhoz való jognak szenteli a legnagyobb 

figyelmet. A tulajdonhoz való jogot a munka adja; a természeti állapotban az ember szabadon 

rendelkezik saját munkájával, s így az övé lesz mindaz, amit a természetből munkájával kihasít. 

Az empirizmus módszerének problémái nagymértékben megnyilvánulnak a továbbiakban 

és Berkeley és Hume filozófiájában, jóllehet az előbbi ún. (módszertani, vagyis nem tételes) 

szolipszizmusának érvelésmódja Descartes módszeréig is visszavezethető, s az utóbbinál viszont 

nagy hangsúlyt kapnak a morálfilozófiai szempontok is. 

Locke szubsztancia-fogalma tarthatatlan fogalom, vélte George Berkeley (1685–1753), 

anglikán vallású, írországi filozófus, aki egyházában egészen a püspökségig vitte. Berkeley 

empirizmusa felfogható úgy is, mint keresztény apologetika: a tapasztalat fogalmának pontos és 

szigorú elemzése szerinte ugyanis logikusan Istenhez vezet. El kell fordulnunk a világtól, és 

Isten felé kell fordulnunk: Berkeley filozófiájában ez a gondolat ama tétel alakjában jelenik meg, 

hogy a materiális külvilág valójában nincsen; csak Isten, Isten ideái és a véges lelkek léteznek. 

Berkeley azt akarja megmutatni, hogy a világ, melyben az emberek a mindennapi életüket élik, 

ontológiailag szekunder, s így pesszimizmusra valójában csak az ateistáknak, az anyagi világ 

megszállottjainak volna okuk. Berkeley filozófiáját egy meggyőződésesen buzgó élet 

összefüggésében kell látnunk, úgy kell felfognunk, mint vallásos választ a kezdődő 

kiábrándultságra, mely a brit polgárság életérzésében a kivívott győzelem mámorát követte. 

Berkeley ír származású volt, tanulmányait Dublinban végezte, majd egy arisztokrata család házi 

lelkészeként Franciaországban és Itáliában tartózkodott, később egy időre Amerikában telepedett 
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le, ahol sokat tett az amerikai felsőoktatás megszervezéséért. Fő műve a Tanulmány az emberi 

megismerés alapelveiről. 

Berkeley nézeteit számos kortársa egyenesen abszurdnak mondotta: ő maga azonban éppen 

hogy megtisztítani akarta a filozófiát a metafizikai spekulációtól, s a bölcseletet úgymond 

a common sense, a józanész álláspontjára gondolta visszavezetni. Ha ugyanis a megismerés - 

mondja Berkeley - semmi másról nem tudósít bennünket, mint ideáinkról, akkor teljesen 

jogosulatlanul tételezünk fel ideánk mögött valami kifürkészhetetlen, okkult szubsztanciát. 

Berkeley érvelése szerint az érzékelhető tulajdonságok és kiváltó okaik különböznek egymástól; 

például hallani a hangot halljuk, nem pedig a hang okát. Az érzékelhető tulajdonságoknak ezért 

nem is tulajdoníthatunk az elmén kívüli létezést. Ha ugyanis föltételeznénk, hogy reális létük 

van, akkor ebből az következnék, hogy például az égési fájdalom (amely nem más, mint a magas 

hőfok) magában a fizikai tárgyban létezik. Ezzel persze nem csak a szubsztancia locke-i 

fogalmát veti el, hanem annak egyik következményét, az elsődleges és másodlagos minőségek 

közti különbségtételt is, kimutatván, hogy az elsődleges minőségek - kiterjedés, alak, mozgás, 

szám - sem léteznek az elmén kívül, és így valójában a másodlagos minőségek között van a 

helyük. Azt sem állíthatjuk, hogy hasonlítanak okozójukra, a külső tárgyakra, lévén, hogy idea 

csak ideára hasonlíthat, ideákat pedig csak az elmében találhatunk. 

Locke-kal szemben fogalmazza meg Berkeley azt a kritikai észrevételét is, hogy nincsenek 

az elmében közös ideák, tehát olyanok, amelyek több különböző érzék kapuján át jutnak az 

elmébe. Locke eredetileg az elsődleges minőségek ideáit tekintette ilyeneknek, ám Berkeley 

felhívja a figyelmet arra, hogy a látható kör vagy négyzet ideája teljesen más, mint a tapintás 

számára jelen levő kör vagy négyzet ideája. Itt is az történik, mint az absztrakt ideák esetében: a 

nyelv csalóka logikája késztet bennünket arra, hogy ezeket a teljességgel különböző ideákat 

a kör és a négyzet név alá soroljuk. Ez azonban csupán az elme egyfajta művelete, nem  pedig 

közvetlenül a tapasztalásból eredő idea. 

A skót születésű David Hume (1711–1776) az észt alárendeli az akaratnak és az 

érzelemnek, értelmileg belátható örök törvények helyett megszokásról beszél, az 

áthagyományozott világképet igazolhatatlan és mégis szükséges „természetes hiedelemnek” 

tekinti, kétségbe vonja mind az anyagi, mind a lelki szubsztancia feltételezésének jogosságát, 

üresnek találja okság-fogalmunkat, bizonyíthatatlannak mondja az individuum és Isten létét. Az 

emberi gyakorlat Hume szerint végül is csak magára támaszkodhat: semmilyen filozófia nem 

képes az élet dolgaiban irányt mutatni. Edinburghban végzett egyetemi tanulmányai után 

Franciaországban tartózkodik, diplomáciai állást vállal; később az edinburghi egyetem 



47 
 

könyvtárosa lesz. Történészként is jelentős műveket alkotott. Filozófiai fő műve az Értekezés az 

emberi természetről. 

Hume a mindennapi gyakorlat elméletét gondolta kidolgozni, s azt vélte megmutatni, hogy 

minden másfajta elmélet illúzió. A szó igazi értelmében vett tudást csak a matematika nyújt; de a 

matematika nem a világról, hanem ideáink egymás közötti viszonyairól, fogalmaink 

szerkezetéről szól. Az ilyen jellegű tudást megfogalmazó tételeket nevezzük tapasztalat 

előttieknek: röviden a prioriaknak. A világról a tapasztalat tudósít; de a tapasztalati tudás 

szükségszerű összefüggésekről nem számol be, hanem csak tényeket tár elénk. Így „ha kezünkbe 

veszünk valamely kötetet, pl. teológiáról vagy iskolabeli metafizikáról, akkor csak ezt kell 

kérdeznünk: Van-e benne elvont okoskodás mennyiségről vagy számról? Van-e benne 

tapasztalati okoskodás tényről vagy létről? Nincs. Úgy hát tűzbe vele: mert nem lehet egyéb 

benne, csak álokoskodás és csalódás”. 

Hume számára, csakúgy, mint Locke számára, az én nem pusztán középpontja a 

tapasztalatnak, de mondhatni egyetlen tárgya is: minden ismeretünk a tapasztalatból ered, s az 

elmének csak önmagáról lehetnek tapasztalatai. Az elme tartalmait észleleteknek nevezi; az 

észleletek pedig kétfélék, benyomások és ideák. Előbbiek a tapasztalat közvetlen, élénk 

jelentkezései: benyomásokkal lát el bennünket pl. az érzékelés; ha szobámban körültekintek, 

benyomásokat szerzek róla. Az ideák a benyomások halvány másolatai: benyomásainkra 

visszaemlékezve, és általában a gondolkodás folyamatában, ideákat szemlélünk.  

Hume vizsgálódásainak végső célja annak megállapítása, hogy mi az, amiről tudásunk van, 

és mi az, amiről csupán a megszokáson alapuló hiedelmeink vannak. A tudásnak — Locke 

nyomán — két fajtáját különbözteti meg: intuitív tudás azoknak az állításoknak az összessége, 

amelyekben benyomásainkról s ezeknek térbeli és időbeli viszonyairól számolunk 

be; bizonyításon alapuló tudás a matematikai tudás. Minden egyéb ismeretünk olyan hiedelem, 

amely nagyon hasznos abból a szempontból, hogy megkönnyíti a világban való 

tájékozódásunkat, de nem formálhat jogot a tudás elnevezésre, mert nem állja ki a filozófiai 

vizsgálat próbáját. Az erkölcsi élet elemzésében is Hume a tapasztalat szolgáltatta adatokra 

kívánt támaszkodni. Hogy az emberek egyfajta morális tudattal rendelkeznek, hogy erkölcsi 

ítéleteket fogalmaznak meg, az nem igényel bizonyítást. De mi alapozza meg ezeket az 

ítéleteket? Egyes filozófusok, mondja Hume, az erkölcsi döntéseket, mint matematikai jellegű 

érvelés végeredményét fogták fel, ám a matematikai szigorúságú etika eszméjét a tények 

korántsem támasztják alá. Ahol erkölcsi értékek és elvek tekintetében általános megegyezés 

uralkodik, ott azzal kapcsolatban, hogy valamely adott eset hogyan ítélendő meg, érvelésnek 
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kétségtelenül helye van; és annak sincs akadálya, hogy valamely morális döntésünk meghozatala 

után, döntésünket alátámasztandó, megfelelő érveket keressünk. Az erkölcsi megítélés mégsem 

racionális alapokon nyugszik elsősorban. A morál inkább az esztétikával, mintsem a 

matematikával rokon.  

 

5.3. A német klasszikus filozófia. 

E korszak, melynek filozófiája mintegy a felvilágosodás önkritikájának is tekinthető, 

jelenti a filozófiatörténet második nagy csúcspontját. Ez közvetlenül kapcsolódik a 

felvilágosodás olyan képviselőihez, mint Hume, ugyanakkor az előző korszak problémáit 

egészen más elméleti kiindulásból kezdi tárgyalni. E filozófia egy ún. „kopernikuszi fordulat” 

végrehajtásával kezdődik, mely a megismerési folyamatban az emberi érzékelés és ész aktivitását 

is figyelembe veszi. A felvilágosodás-korabeli ún. asszociációs pszichológia az elszigetelt 

érzetekből vezette le az ember tudatát, Kant viszont azt hangsúlyozza, hogy tapasztalatainkat 

nem az egyéni tudatok esetleges, hanem szükségszerű szerkezete formálja. 

Immanuel Kant (1724–1804), az egyetemes filozófiatörténet egyik legjelentősebb 

gondolkodója, szellemtörténetileg a felvilágosodás korában élt. Az észről, a szabadságról, a 

kritikáról és az emberiség nagykorúságáról vallott nézetei azonban hatásukban jóval túlmutatnak 

korukon. A felvilágosodás vezérgondolatát fejezte ki szállóigévé vált mondása: „Sapere aude! 

Legyen bátorságod a saját értelmedet használni!" Hiszen a felvilágosodás az emberi ész szabad 

használatára szólít föl, alapelve az autonómia, az emberi ész önmagának való törvényadása. 

 A filozófia legelső feladata Kant szerint ugyanis az, hogy saját lehetőségi feltételeit 

kutassa. A filozófia és egyáltalán minden tudás és tudomány lehetőségi feltétele maga az ész és 

ennek saját természete szerinti használata. Az első feladat tehát az ész vizsgálata, még minden 

tudás és minden tudomány előtt. Ezzel Kant egy ún. „kopernikuszi fordulatot" hajt végre a 

filozófiai szemléletben. A vizsgálathoz nem használhatók föl a tudományok, az észnek saját 

magát kell önmaga bírósága elé állítania, önmagának kell önmagát megítélnie. Miután Kant 

szerint minden tudás feltétele (az észhasználat mellett) az, hogy valamiről tudunk, és ez a valami, 

amiről tudunk, az észtől különböző valami, ami az érzékelés útján „bejön" a megismerő 

képességbe, az ész megismerő szerkezetét, mint tudás-feltételt az empíriától független módon 

kell feltárni. Kant szerint az ember és így a filozófia három fő kérdése: 1. Mit tudhatok?; 2. Mit 

kell tennem?; 3. Mit remélhetek? - bár ez a három kérdés végül is összefoglalható ebben az 

egyben: 4. Mi az ember? Kant alapvető vizsgálódásai az e kérdésekre adható válasz lehetőségeire 

vonatkoznak. 
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Kant transzcendentális filozófiának nevezi az általa kidolgozott filozófiai alaptudományt. 

A transzcendentális fogalma számára annyit jelent, hogy vizsgálataival túllép a tapasztalati 

valóságon, azonban nem egy hagyományos metafizikát hoz létre, hanem e valóság lehetőségi 

feltételeit kutatja. Fő elméleti-filozófiai műve, A tiszta ész kritikája első kiadásának előszavában 

Kant a metafizika válságos és feszültséggel teli állapotát említi: egyszerre tűnik szükségszerűnek 

és lehetetlennek. Az emberi értelem számára ugyanis olyan kérdések merülnek föl, amelyeket 

sem visszautasítani, sem megválaszolni nem tud. E kérdéseket azért nem lehet „elhessegetni", 

mivel az ember a változások világában folytonosan valami állandót, megérthető struktúrákat és 

általánosságokat keres - a metafizika e kérdéseket a végsőkig viszi, s a kérdezés csak olyan 

alapelveknél fejeződik be, amelyek nem függenek további alapelvektől. A végső elvek ugyanis 

feltétlenek. Az empirizmus által propagált tapasztalatból a feltétlent soha nem ismerhetjük meg; 

hogy a felmerülő kérdéseket mégis megválaszolhassuk, a gondolkodás „az alapelvekhez 

menekül [...], amelyek minden lehetséges tapasztalati használaton túl vannak, és ugyanakkor 

annyira minden gyanún fölül állók, hogy még a mindennapi emberi ész is egyetért azokkal".  

Az érzékelésen alapuló ismeret Kant szerint a posteriori, az attól független pedig a priori. 

A valódi tudás jegye a szükségszerűség és az általánosság: e felfogás nyilvánvalóan platóni-

arisztotelészi hagyományra támaszkodik. E tulajdonságok kizárólag az a priori tudás jegyei 

lehetnek, és a tudásunkban föllelhető tapasztalat előtti összetevők azok, amelyek nem a világból, 

hanem az észből származnak. 

Kant transzcendentális vizsgálatnak nevezi azt, amivel az a priori szintetikus ítéletek 

lehetőségét kutatja. Ezzel a megismerés ama feltételeit keresi, amelyek minden megismerést 

megelőznek. Objektív tudásunk eredetét keresi, az empíria előtti mélystruktúráját, amely szerinte 

csak a szubjektumban lehet adva: így a teoretikus szubjektivitást konstituáló a priori elemeket 

kutatja. 

A logika egészen Kantig a még Arisztotelész által megállapított alapokon állt, melyek a 

gondolkodást pusztán annak formája alapján vizsgálták, a tartalom figyelmen kívül hagyásával. 

Kant transzcendentális logikája a tartalmi gondolkodás számára is ki akar fejleszteni 

egy materiális (tartalmi) és ugyanakkor a priori érvényes logikát. A transzcendentális 

logika különösen azt vizsgálja, hogy miként lehetséges, hogy a gondolkodás fogalmai nem 

üresek, hanem valódi tárgyakra vonatkoznak. Fölveti azt az alapvető jellegű kérdést, hogyan 

lehetséges az emberi gondolkodás tárgyvonatkozása; így a tapasztalati tudás eredetét, terjedelmét 

és határait vizsgálja. 

Az érzékeléssel színeket, hangokat stb. fogadunk be. Ez azonban önmagában csak érzetek 

halmazát eredményezné. Hogy az érzéki benyomásokból egység legyen, ahhoz egységesítő, 
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strukturáló szabályokra van szükség. Ha bizonyos formákat látok, és azt mondom rájuk, hogy 

asztal, akkor benyomásaimat már strukturáltam és megneveztem: hogy ti. ez egy asztal (és nem 

repülőgép vagy Hatteras kapitány), egy bútor, mely írásra vagy konyhai munkára alkalmas, 

általában szék tartozik mellé, fából vagy fémből stb. van. A benyomások által nyert szemléleti 

anyagot  a fogalmakkal így az objektum egységébe és struktúrájába formáljuk. A fogalmak 

összekapcsolnak és meghatároznak egyidejűleg. A szintézis és a meghatározás szabályai 

azonban nem magukból az érzékelésekből származnak, hanem az értelem spontaneitásának 

köszönhetik létüket, amely szabályokat „talál ki" magának, hogy a szemléletben adottat 

megragadja, fölfogja. A gondolkodás nem utólag irányul egy már strukturált világra. A 

gondolkodás nélkül csak egy összefüggéstelen valami lenne, zavaros észlelések, de nem a 

valóság egysége és meghatározottsága. Gondolkodás nélkül számunkra még nincsen megismert 

világ; a gondolkodás ugyanakkor nincs közvetlen kapcsolatban a valósággal, hanem 

„diszkurzív", vagyis fogalmi közvetítés által vonatkozik a valóságra. A gondolkodás 

diszkurzivitásának elve ellentétben áll azzal az intuitív felfogással, amely szerint a gondolkodás 

úgymond közvetlenül szemlélne. Az empirikus fogalmak (például: asztal) tartalmukban a 

tapasztalatokra támaszkodnak, s az értelemtől pusztán formai általánosságot kapnak, 

összehasonlítás, reflexió és absztrakció útján. A tiszta értelmi fogalmak, azaz a kategóriák - 

például az okság, kauzalitás - azonban tartalmuk szerint is az értelemből származnak: általuk 

lehetséges egy adott szemlélet egysége és meghatározottsága. 

A Kant működése nyomán kibontakozó német klasszikus filozófia következő, nagy 

alakja, Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) szerint Kant eredeti törekvése — az emberi 

szabadság elméleti megalapozásának céljából végrehajtott „kopernikuszi fordulat” — 

tökéletesen helyes volt, ám a helyes alapgondolatot Kant nem vitte következetesen végig. Ha a 

„magában való dolog” az ember számára végső soron hozzáférhetetlen: mi értelme van meglétét 

feltételeznünk? Ha a szabadság csupán a transzcendens világban valósítható meg: mire megyünk 

vele? „Én nemcsak gondolkodni szeretnék - mondta Fichte -, én cselekedni akarok.” Vagy-vagy: 

a magában való dolog vagy létezik és meghatároz bennünket, miként a „dogmatizmus” (főleg 

annak következetes formája, a materializmus) hirdeti; vagy az idealizmusnak van igaza, s akkor 

szabadok vagyunk. 

Az újkori filozófiatörténet nagy szintetizálója és betetőzője, Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770–1831) Stuttgartban született. Hegel az eddigiek nyomán és az eddigiekből kiindulva 

tesz grandiózus kísérletet a filozófia gyakorlatilag összes problémájának egy nagy szintézisben 

történő kifejtésére. Ez továbbfejlesztése a fichtei filozófiának, azonban oly módon, hogy a fichtei 

szubjektív én itt valamilyen objektív, sőt abszolút Én (eszme, szellem: „abszolút eszme”) 
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formájában ölt testet. Hegel nagy rendszere fokozatosan fejlődött ki a fiatal Hegel útkeresései 

nyomán, amelyek eredménye lett a jénai korszakában megalkotott sajátos bevezetés, mely „A 

szellem fenomenológiája” c. művében található.  

A tulajdonképpeni érett hegeli rendszer első és második része egy ugyancsak sajátos 

metafizikából és ontológiából áll, ez a logika és természetfilozófia. Szubjektum és objektum 

végső azonosságát és relatív különbségét Hegel úgy ábrázolja, hogy a kezdetben téren és időn 

kívül, mintegy a fejlődés origó-pontjában létező abszolút eszme előbb térben, majd időben is 

kibontja magát: előbbi megnyilvánulása a természet, az utóbbi a történelem. Így mindezeket 

betetőzi a történelmi kibontakozás, melynek leírása a szellemfilozófia. Ez valójában felöleli 

Hegel társadalom és történelemfilozófiáját, de esztétikáját és vallásfilozófiáját is. A történelem 

végén az emberi szabadság megvalósításával az abszolút eszme „önmagára ismer” a szabad és 

tudatos emberekben, akik e szabadságot tudatosan a vallás, a művészet és a filozófia révén 

élhetik meg.  

E nagyszabású rendszer lenyűgöző (vonzó és taszító) hatást gyakorolt a filozófusokra a 

további fejlődés során. A hegeli rendszer fölbomlása már nem sokkal Hegel halála után 

bekövetkezett: tanítványa, Gans kritikai megjegyzéseiből kiindulva Feuerbach egészen a 

materializmusig, az ún. ifjúhegeliánusok pedig a radikális anarchisztikus és szocialisztikus 

eszmékig jutottak el. 

 

5.4.  Irracionalista életfilozófiák   

A hegeli filozófia által gyakorolt nagy szellemi befolyás mellett már korán elhatárolódik 

azon kiemelkedő gondolkodók sora, akik vagy elvetik Hegel rendszerét, vagy egészen más 

irányban keresik a filozófiai válaszokat. Így az elmúlt másfél évszázadban olyan, nagy 

hagyományú témák kapnak új megközelítésmódokat az általában-vett lét és az emberi 

egzisztencia értelmezése során, mint az emberi akarat (Schopenhauer), a közvetlenül 

megtapasztalt létezés (Kierkegaard), az átélt kultúra egésze (Nietzsche). 

A Hegelnél alig két évtizeddel fiatalabb Arthur Schopenhauer (1788–1860) volt azonban 

az első, aki úgy szállt szembe a klasszikus német idealizmussal, hogy egészen más filozófiát 

dolgozott ki. Legjelentősebb műve A világ, mint akarat és képzet (1818), melyről szerzője úgy 

vélte, hogy sikerült megfejtenie az élet értelmét - s eközben csalódva kellett látnia, hogy a műre 

megjelenése után a közönség alig figyel oda. 

Schopenhauer fő műve azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy „a világ az én képzetem”. 

Komolyan véve Kant feltételezését, hogy a tudat struktúrái határozzák meg a megismerést, 



52 
 

Schopenhauer azt állítja, hogy a jelenségvilág léte a róla való tudatunktól függ. Kanttal szemben 

azonban szerinte a dolog maga intuitíve tudható, és azonosítható az akarattal. A világ, ahogyan 

van, az én kivetítésem; a jelenségek sokfélesége képzet; egységesítő alapjuk az akarat. Az akarat 

nem racionális erő, hanem vak, jelentésnélküli, miközben létezésre tör. Az élet valójában az 

akarat vágyainak teljesítése. A boldogság és a gyönyör csak időleges, mert az akarat soha nem 

kielégíthető, és mindig többre vágyik; az értelem az akarat eszköze, testünk is akaratunk 

tárgyiasulása. Az ember „vad, szörnyű teremtmény. Úgy ismerjük, mint amit megtört és 

megszelídített a civilizációnak nevezett valami, és természetének esetenkénti kitörései 

megráznak bennünket. De ahol, és amikor a törvényes rend zárai, láncai leesnek, és anarchia 

alakul ki, megmutatkozik, hogy micsoda valójában”. Szemben Hegellel, az emberi 

történelemnek nincs semmi célja, a Szellemnek nincs haladó kifejlődése. 

Az akarat a platóni ideákban közvetlenül tárgyiasul, és ez a művészetben fejeződik ki. A 

világ fenomenális dolgaiban tárgyiasuló akaratot így ideiglenesen meghaladhatjuk az ideák 

esztétikai élvezetében. A formális és szenvedélymentes zenében a „szív egyetemes, kép-nélküli 

nyelvével” találkozunk, amely túllép a platóni ideákon is, és az akaratot, mint magát a dolgot 

nyilvánítja ki. Ekkor megtapasztalhatjuk „az akarattól szabad tiszta tudást, [...] amely az egyedüli 

tiszta boldogság”. Ha azonban a vágytól tartósan meg kívánunk szabadulni, akkor az esztétika 

fölé, az etikához és a valláshoz kell eljutnunk. Az akarat objektiválódása miatt hajlunk arra, hogy 

magunkat önmagunk elégségeként fogjuk föl; az észlelt személyes azonosság azonban jelenségi, 

mert a noumenális (lényegi) szinten minden egy. Ha egy másik ember szenved, én szenvedek, 

ami együttszenvedő szimpátiává változik. De ez a szeretetnek nevezett szimpátia is időleges, 

ezért az erénytől az aszkézishez kell jutni, ahol az egyén többé nem érzi szükségét, hogy földi 

dolgokkal foglalkozzon, és eljut a „szándékos visszautasításra, visszavonulásra, igaz 

közömbösségre és tökéletes akaratnélküliségre”. Ha elértük „az élet akarása tagadásának” 

misztikus állapotát, akkor szabadulunk meg a telhetetlen akarattól. 

A szászföldi Lützen melletti Röckenben született Friedrich Nietzsche (1844–1900), egy 

lutheránus lelkésznek és egy lutheránus lelkész leányának házasságában. Lipcsében tanult 

klasszikus nyelveket és filológiát, ahol professzora oly nagyra értékelte, hogy rövid idő múlva 

Bázelba ajánlotta docensnek. Nietzsche ekkor huszonnégy éves volt: a lipcsei egyetem minden 

vizsga vagy tézis nélkül doktorátust adományozott neki, Bázelban pedig rendes professzorrá 

nevezték ki. 

A tragédia születése (1872) c. korai művében Nietzsche a művészetekben megkülönbözteti 

az apollóni és a düonüszoszi hagyományt. Az előbbi a harmóniát és a fegyelmet jelenti, míg az 

utóbbi a vadságot és a tobzódást; az elsőre példa az építészet és a szobrászat, a másodikra pedig 
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a zene. A görög tragédia a kettő ötvözete, melyet egyre inkább a szókratészi racionalizmus hat 

át, mely az észben bízik az élet problémáinak megoldásában. A két irányzatot Nietzsche szerint 

újra egyesíteni kellene. 

Műveiben Nietzsche az úr és a szolga moralitását különbözteti meg. Az előbbi nagyra 

hivatott: benne a „jó” a nemest, a hatalmast, a szépet jelenti, míg a „rossz” azt, ami alacsony, 

gyenge, kisstílű. A szolga moralitása az Isten által elrendelt értékeket keresi: benne a „jó” az 

alázat és a szánalom, a „rossz”-at pedig a gonosszal azonosítja. A zsidóságból származó 

kereszténység vallásával a szolgamoralitás terjedt el Európában: ezért túl kellene lépni jón és 

gonoszon, ami az értékek újrateremtéséhez vezethetne. A teremtő szellem bejelenti Isten halálát, 

mert csak ezzel szabadul fel az egyéni értékek újraalkotására. Ez Nietzsche nihilizmusának 

alaptétele, ami egyben új jövő lehetőségét jelenti a teremtő embernek, a „géniusznak”. A zseni az 

alkotás révén „felsőbbrendű emberré” válhat, aki az életet a maga teljességében állítja. Az ilyen 

ember a hatalmat akarja majd, és úgy viszonyulhat a többiekhez, mint ahogy az emberek 

viszonyulnak a majmokhoz. Azonban az emberek magatartását magát is lehet általánosságban 

értelmezni úgy, mint a hatalom akarását, mint ahogy az emberek közti kapcsolat is felfogható 

hatalmi kapcsolatként. Az úr a hatalmát azzal demonstrálja, hogy közvetlenül cselekszik; a 

szolgamoralitás a rossz közérzetben és a tehetetlen bosszúvágyban manifesztálódik. A hatalom 

akarása igaz az emberen belül is: a felsőbbrendű ember képes saját késztetéseit és vágyait uralma 

alá hajtani, túllépve vágyai káoszán, amivel stílust és jellemet ad magának; ezáltal válik 

szabaddá és önmaga által létrehozottá. 

 

5.5. Marxizmus és a kritikai filozófia 

Közvetlenül a hegelianizmus kritikájából és fölbomlásából indult ki a marxizmus áramlata. 

Alapítója, Karl Marx (1818–1883) a francia uralom után Poroszországhoz csatolt Rajna-

vidéken, Trierben született. A hegeli rendszer és a hegelianizmus bírálata Marxnál összefonódik 

a fönnálló német állapotok bírálatával. 

A kölni Rheinische Zeitung hasábjain megjelent cikkeiben (1842–43) egyre inkább politikai 

és gazdasági témák felé fordul. Az elidegenedés jelenségét „Viták a sajtószabadságról” című 

cikkében vallási síkról politikai síkra áttéve vizsgálja: „A tartománynak persze megvan az a joga, 

hogy, előírt feltételekkel, megteremtse magának ezeket az isteneket, de a teremtés után, akár a 

fétisimádónak, tüstént el kell felejtenie, hogy ezeket az isteneket az ő keze munkája hozta létre.” 

A „Viták a falopási törvényről” című cikkben pedig, amelyben ezúttal a fa-tulajdon jelenik meg, 

mint valóságos fétis, arról ír, hogy a tulajdon-nélküli szegénység „az emberi társadalom elemi 
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osztálya”, mely „az elemi természeti erő termékeivel” hozható párhuzamba. „A hegeli 

jogfilozófia bírálatához” című kézirata kimondja, hogy Hegel tévedett, amikor úgy vélte: a 

politikai állam képes szabályozni a polgári társadalom anarchikus viszonyait. Ellenkezőleg, véli 

Marx, „család és polgári társadalom úgy jelennek meg, mint a sötét természeti alap, amelyből az 

állam világossága meggyullad”. A polgári társadalmat pedig „A zsidókérdéshez” című írása 

azért bírálja, mert abban „nem az embert, mint citoyent, hanem az embert, mint bourgeois-t 

tekintik a tulajdonképpeni és igazi embernek”; tehát a polgárt, mint magánpolgárt, nem pedig, 

mint a közösség polgárát. Ez az írás már Párizsban, az ott Ruge és Marx által kiadott Német-

Francia Évkönyvek (1844) lapjain jelent meg.  

Marx főműve, melynek kéziratán éveken át dolgozott, de melynek csak első kötetét adta ki 

1867-ben, A tőke, alcíme szerint „a politikai gazdaságtan kritikája” (kritikai ábrázolása), s ennek 

közegében fejti ki filozófiáját. Álláspontja egy a természettudományostól különböző 

materializmus, mely a „tevékeny oldalt” is tartalmazza. Az ember és a természet között a munka 

létesít kapcsolatot, az objektum, mint olyan a munka objektuma. A munka általában minden 

emberi létezés alapfeltétele, azonban a különböző társadalmak a munkát különféle termelési 

módokban szervezik meg.  

Marx a maga elméletét tudatosan szánta a munkásmozgalom „tudományos szocialista” 

elméletének, és a mozgalomban aktívan részt is vett. A XX. századra hatalmas 

tömegmozgalommá alakuló szocialista és kommunista mozgalmak fejlődésével párhuzamosan a 

marxista áramlat is a század egyik legjelentősebb eszmeáramlatává vált.  

Az emberhez méltó viszonyokat megvalósító forradalom ugyan „a filozófus agyában” 

kezdődik, de csak akkor válhat valóban anyagi hatalommá, ha a tömegeket megragadja: „Miként 

a filozófia a proletariátusban találja meg az anyagi, úgy a proletariátus a filozófiában találja meg 

a szellemi fegyvereit.” Párizsban Marx kapcsolatba lépett különféle szocialista-kommunista 

körökkel is. Barátja, Friedrich Engels (1820–1895) révén került kapcsolatba az Igazak 

Szövetsége nevű emigráns német munkásszervezettel, amelynek megbízásából, Engelsszel 

együtt, elkészítették A Kommunista Párt kiáltványa című korszakos hatású röpiratot, mely 1848 

februárban jelent meg. Eszerint a végső cél: „A régi polgári társadalom s a vele járó osztályok és 

osztályellentétek helyébe olyan társulás lép, amelyben minden egyes ember szabad fejlődése az 

összesség szabad fejlődésének feltétele.” Az 1848-as német forradalmi mozgalmakban való 

részvételük után Marx és Engels angliai emigrációban éltek halálukig. 
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6. téma. Modern filozófia 

 

6.1.  Egzisztencializmus  

6.2.  A megismerés és a tudomány értelmezései a modern filozófiákban. 

6.3.  A társadalmi és erkölcsi gyakorlat értelmezése a filozófiában. 

 

6.1. Egzisztencializmus 

Az egzisztencia-filozófia alapelve szerint az egzisztencia megelőzi az esszenciát, a 

megvalósult lét (valóság) a lényeget, a konkrét ember, a szubjektivitás megelőzi az általános 

emberit. 

A 20. századi egzisztencialista gondolkodók közös őse Kierkegaard, a 19. századi dán 

filozófus. Ismert 20. századi képviselői közé tartoznak a német Karl Jaspers és Martin 

Heidegger, valamint a francia Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus. Ezek a 

gondolkodók sok mindenben különböznek egymástól, a fenti alapelven túlmenően. Egyesek 

emberképe sötétebb (félelem és rettegés, halál felé tartó lét: Kierkegaard és Heidegger), mások a 

választás, tett és változtatás lehetőségében bíznak: az ember az, amivé teszi magát (Sartre és 

Beauvoir – némi marxista beütéssel). Majd mindannyian radikálisan meg akarják újítani a 

filozófiai gondolkodást: az ember elidegenültségének okát és mikéntjét különbözően látják. 

A dán Sören Aabye Kierkegaard (1813–1855) 1830-ban kezdte tanulmányait a 

koppenhágai egyetemen, ahol a kor sikergondolkodója, Hegel filozófiájának optimizmusa és a 

logikai ellentmondások dialektikus „feloldása” rögtön ellenérzéseket váltott ki belőle. Elismerve 

ugyan Hegel rendszerének rendkívüliségét, azt kifogásolja, hogy annak semmi köze az egyének 

megélt létezéséhez (egzisztenciájához). Szerinte a hegeli rendszer nem ad semmiféle 

vezérfonalat ahhoz, hogy mit tegyünk. 

Kierkegaard az emberi egzisztenciát elemezve az önmegvalósítás egymásra következő: 

esztétikai, etikai és vallási fázisait különíti el, mintegy saját valóságos életrajzát filozófiai módon 

írva meg. Az esztétikai korszakban az egyén a hedonista örömökre és az elvont filozófiai 

gondolatokra összpontosít. A hedonista a közvetlen gyönyörökért él, anélkül hogy törődne a 

jövővel: például a hódító Don Juan esztétikai életet él, ahol minden asszony, akivel találkozik, 

csak a pillanatnyi gyönyör forrása. Sem múltja, sem jövője nincs, csak az azonnali beteljesülési 

vágya; az ilyen élet összefüggéstelen „most”-ok sorozata. Egy hegeliánus módon elvont 

értelmiségi ugyanezen az esztétikai szinten az elméleti világban él, eltávolodva a konkrét 

létezéstől, redukálva a létet a gondolkodásra. Így a hedonista és az elméleti ember egyformán 
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elkerüli a választást, és nem jut el soha a valódi életre. Mindennek eredménye végül az unalom 

lesz. - Vannak azonban, akik képesek a morális élet mellett dönteni, és ezzel eljutnak az élet 

etikai fázisába. Ezáltal az egyéni élet összeszedett és egységes lesz, például egy férfi, aki vállalja 

a házaséletet és teljesíti kötelességeit, etikai szinten cselekszik. Jelenét körbefogja az 

elkötelezettség, amely a múltból ered és a jövő felé mutat. De az etikai szint sem juttatja el az 

embert a teljes önmegvalósításra. Kierkegaard hangsúlyozza, hogy a morális személy végül 

fölismeri: soha nem tudja kötelességét tökéletesen teljesíteni, és Isten előtt mindig bűnös marad. 

— Csak egy az Isten iránti szenvedélyes elkötelezettségben megnyilvánuló vallási stádiumban 

szűnik meg ez az értelmetlenség. Ebben a szakaszban az ember Istenért hajlandó mindent 

föladni.  Összehasonlítva Agamemnón és Ábrahám gyermekáldozatát, rámutat, hogy míg az 

előbbi etikai (a közösség érdekében végrehajtott) jellegű volt, az utóbbi viszont vallási: Ábrahám 

nem érti ugyan az áldozat értelmét, de mindenképpen bízik Istenben. 

Kierkegaard írásaiban is állandóan visszatérő motívum a Hegel-kritika, az a felfogás, hogy 

logikai rendszerek lehetségesek, de egzisztenciálisak nem. Hegel tévedése eszerint az volt, hogy 

olyan szisztematikusságot és célszerűséget tételezett fel a létezőkről, amellyel azok nem 

rendelkeznek. 

A XX. század egyik legnagyobb hatású filozófusa, Martin Heidegger (1889–1976) a 

Fekete-erdőben megbúvó kis Messkirchben született, katolikus templomi intéző fiaként. 

Heidegger egzisztenciál-ontológiai filozófiájának fő műve a Lét és idő, melyben bejelenti 

kialakuló életművének „a lét értelmére vonatkozó kérdését”. A preszókratikusok, mondja, még 

értették a létet, de a későbbiek elfelejtették azt, és túlságosan is az egyedi létezőkre 

összpontosítottak. A kérdés: „Miért van egyáltalán valami, miért nincs inkább semmi?”, ma 

idegenként hangzik nekünk, de csak azért, mert elfelejtettünk csodálkozni a lét jelenlétén. 

Heidegger így beszél a létről: „De a lét - mi a lét? Ő maga. Ezt tapasztalni és kimondani kell a 

jövő gondolkodásának megtanulnia.” A lét nem Isten és nem is a világalap, ráadásul nem is 

létező, nem gondolható tárgyként. A lét és a létező közti „ontológiai” különbséget kell gondolni, 

s erről felejtkezett el a nyugati metafizika, ezért jutott következményekkel teljes tévútra: ugyanis 

ebben rejlik a Nyugat sorsa. 

A lét megértéséhez azt a létezőt kell megvizsgálnunk, amely hozzánk a legközelebb áll: 

magát az emberi létezőt. A Husserltől tanult fenomenológiai módszer segítségével a tapasztalat 

mögé nézhetünk, azáltal, hogy lehetővé tesszük a létezőnek és a létnek, hogy megmutassák 

magukat. Az ilyen vizsgálat eredményeként önmagunkat, mint „világban-létezőt” (Dasein) 

ismerjük föl. A Dasein (szószerint: létezés, meglét, ittlét) minden más létezőtől különbözik, 
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először is abban, hogy tud a létről. A Dasein által tudott lét az „egzisztencia”. Az emberi 

egzisztenciát nem úgy ismerjük, mint a köveket vagy a bolygókat, hanem a lehetőségek 

elővételezése és az ezekről való döntések által. Az „önmaga”, döntéseivel találkozva, fölismeri, 

hogy a világban-való-lét a halállal esetleg többé nem lesz lét. Ez a tudatosság a halálra szánt lét, 

melyet félelem tölt el. A félelemtől az emberek megpróbálnak föloldódni a tömegben; de a 

tömeg létezése nem autentikus, mert eltávolodott a léttől. A halálra szánt lét viszont a 

szabadságot mutatja meg a Daseinnak: függetlenedve illúzióitól, a félelemmel is kibékülhet. 

A hagyományos gondolkodás, az emberről és létezéséről való, nem vezet el a léthez. Ezért 

Heidegger a gondolkodás fordulatát sürgeti: a nézőpontot meg kell fordítani, s nem az embertől 

és létmegértésétől kell a létre gondolni, hanem a lét felől kell az embert és az egész véges 

valóságot tekinteni. Ha a lét egészéről van szó, akkor csak annak peremén lehet szó az emberről. 

Heidegger elvitatja a szubjektum középponti szerepét, amit az újkori szubjektivizmus adott neki, 

és kísérletet tesz rá, hogy a teljes emberi létezést újraértelmezze. A korunkat jellemző 

technológia Heidegger szerint tévút, a szubjektivitás utolsó győzelme, mely szerinte 

katasztrófához vezet: hiszen benne a létről való elfelejtkezettség jelenik meg. 

Az egzisztenciális filozófiát a francia filozófus, regényíró, esszéista, drámaíró Jean-Paul 

Sartre (1905–1980) egzisztencializmusa egyértelműen cselekvő filozófiává kívánta tenni.  

Heidegger tanítványaként őt is megragadta a „lét”. Szerinte kétféle lét van, a magában-való 

lét és a magáért-való lét. Az előbbi az, ami önmagának elegendő, nincs kapcsolata másokkal, 

mint a fák és a sziklák (akár Parmenidész „Egy”-je, egyszerűen van); a magáért-való lét viszont 

befejezetlen, és nincs előre meghatározott struktúrája. Ilyen lét az emberi tudat, amely minden 

pillanatban szabadon választja jövőjét, ami egyben önmaga megalkotása is. Ennek során 

nincsenek előre adott értékek, ezért döntéseimet nem is kell igazolnom, hiszen minden igazolás 

már valamilyen elfogadott értékhez viszonyul. Az előre adott értékek által nem korlátozott 

szabadság állandó instabil állapotban van, ami aggódást szül. A szabadság teljes, de nem 

abszolút: szabad létezőként találkozom más szabad létezőkkel, akik néznek engem, miáltal 

nézésük és saját világuk tárgya leszek, s ez ellen csak úgy tudok védekezni, ha visszanézek, és én 

is saját tárgyammá teszem őket. A másik ember, mint tárgy felismerése vitte Sartre-ot híres 

kijelentésére, miszerint „a pokol: a mások”. További korlát a világ tényszerűsége, ám azzal, hogy 

jelentést adok a dolgoknak, megalkotom saját világomat. Míg az általunk alkotott és jelentéssel 

ellátott tárgyak esetében a lényegük megelőzi a létüket (előbb eltervezem a házat, és utána 

építem meg), az embernél ez fordítva van. „Az ember az, amit magából létrehoz”: az ember 

számára a létezés megelőzi a lényeget. 
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Sartre az emberi valóság közvetlen tudással meg nem ragadható antropológiáját dolgozza 

ki. Az egyén a társadalommal szoros szimbiózisban él, s annak meghatározottságait saját olyan 

„személyes tervezetében” fogadja el, vagy sem, melynek alapvető jegyei, hogy nem határozható 

meg fogalmakkal, és viszont mint emberi tervezet mindig érthető. E megértés jellege nem 

fogalmi, amely összefoglalható az abszolút tudásban, hanem annyit jelent, hogy magunk 

újraalkotjuk azt a dialektikus mozgást, amely az adottságoktól a jelentő cselekvéshez jut el. A 

gyakorlattól (praxis) nem különböző megértés ugyanakkor közvetlen létezés (existence) és a 

létezés közvetett tudásának az alapja, ahol a közvetett tudás a létezésre való reflexió eredményét 

jelenti. Ez a tudás annyiban közvetett, amennyiben az antropológia minden fogalma által 

feltételezett, anélkül, hogy maga a fogalmak tárgyává válna. „Mindez azt jelenti, hogy az 

egzisztenciális tervezet abban a szóban lesz, ami jelöli, nem, mint a jelölt - ami természetéből 

adódóan külső -, hanem mint eredeti alapja és struktúrája maga.” Az antropológia nem az emberi 

tárgyakat tanulmányozza, hanem a tárggyá-válás különféle folyamatait. A közvetlen és fogalmi 

tudást az önmagunk megértése, a másik megértése, a létezés és a cselekvés közös mozgása hozza 

létre, de úgy, hogy soha nem hagyja el a konkrétumot, a Történelmet; pontosabban azt, aki tudja, 

hogy mit mond. Ebben a folyamatban a kérdező, a kérdés és a kérdezett egyet alkotnak. Az 

„antropológia alapja maga az ember, nem, mint a gyakorlati Tudás tárgya, de mint olyan 

gyakorlati szervezet, amely gyakorlatának mozzanataként létrehozza a Tudást”. Az emberiség 

nem a világ és önmaga nézőközönsége, hanem teremtője. 

Sartre-ot szenvedélyesen érdekelte a politika, a francia baloldali politikai gondolkodást 

teljesen meghatározta; a háború után azonban felhagyott a tanítással. Beauvoirral és Maurice 

Merleau-Ponty-val (1908-1961) együtt megalapították a nagy hatású Les Temps modernes 

folyóiratot. Irodalmi Nobel díjat is kapott 1964-ben, de ezt visszautasította. Halálakor ötvenezer 

ember kísérte utolsó útjára. 

 

6.1. A megismerés és a tudomány értelmezései a modern filozófiákban 

A pozitivizmus a modern filozófia egyik időről-időre megújuló irányzata, melynek elveit 

alapul véve számos tudományágban (irodalomtudomány, történettudomány, szociológia) azonos 

nevű, módszertani alapon szerveződő tudományos iskolák jöttek létre, s mely a későbbiekben 

más filozófiák, így a napjainkban igen elterjedt analitikus filozófia kiindulópontjává is vált. A 

„pozitív” jelzőt tudomány módszertani értelemben Auguste Comte (1798–1857) alkalmazta 

először A pozitív filozófia tanfolyama (1830–1835) című többkötetes művében, amelyben az 
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emberi megismerés fejlődésének három szakaszát különbözteti meg: a teológiai, a metafizikai és 

a „pozitív” (tudományos) szakaszt. 

XX. század elején az angol Bertrand Russell (1872–1970) volt nagy hatással a tág 

értelemben vett pozitivista áramlat fejlődésére. Russell 1916-ban tiltakozott az elhúzódó háború 

miatt, ami cambridge-i állásának elvesztését eredményezte, sőt hat hónapot börtönben is töltött, 

miután azt állította, hogy Amerikában a katonaságot sztrájktörésre használják föl. Bár 1919-ben 

újra a cambridge-i egyetemen taníthatott, hamarosan fölhagyott az egyetemi oktatással. 

Nyilvános előadásokat tartott, s politikai nyilatkozataival gyakran föltűnést keltett.  

Russell többször változtatta filozófiai nézeteit, de két álláspontjához mindvégig hű maradt. 

Az első szerint a filozófiának, tudományosnak és analitikusnak kell lennie. Második alapvető 

tétele, melyet az „Ockham borotvája” elv modern megfogalmazásának is tartanak, kimondja, 

hogy az ismeretlenhez meg kell próbálni a biztosan ismerhetőből eljutni. Ismeretelméleti 

elemzéseiben alapvetően tudottnak tekinti és elemzi az érzéki tapasztalás közös tárgyait és e 

tárgyakról szóló közös nyelvünket. Szerinte egyedül a tapasztalati érzetadatok a „tudott létezők”. 

Egy adott tárgy: érzéki adatok osztálya vagy gyűjteménye, amelyet ezzel a tárggyal kapcsolunk 

össze. A fizikai tárgyról való tudásunk nem közvetlen, hanem azon érzéki adatok ismeretségéből 

(acquaintance) ered, amely a tárgy megjelenését teszik. A tárgyakról beszélt nyelv szinten az 

ismeretségtől függ. Ha értelmesen használunk egy nyelvet, akkor „a szavakhoz kapcsolt 

jelentéssel ismeretségben kell lennünk” vagy egy dolog, vagy egy leírás fogalmaival. Egy Julius 

Caesarról szóló kijelentés értelmes lehet, habár nincs ismeretségünk a „dologgal”, van azonban 

leírásunk Caesarról. 

Los Angeles híres egyeteme (UCLA) professzorságot kínált neki, de ő inkább a New 

Yorkban fölajánlott állást fogadta (volna) el, amit azonban mégsem kapott meg: egyik bírálója 

szerint ugyanis Russell intézete az illetlenség tanszéke lett volna. Nyolcvankilenc éves korában a 

nukleáris leszerelés mellett szállt síkra, ami miatt rövid időre börtönbe került. Még 1950-ben 

irodalmi Nobel díjat is kapott. 

Karl Popper (1902–1994) szintén Bécsből induló filozófus, de nem nevezhető a Bécsi 

Kör tagjának. A Bécsi Körnek a tudományos jellegű tudással szemben támasztott követelményeit 

vizsgálva, jó néhány már-már dogmává váló empirikus-racionális követelményről kimutatta, 

hogy azok éppen a szigorú racionális gondolkodás sajátságai miatt nem tarthatók. Megpróbálta 

bemutatni, hogy a szigorú igazolhatósági feltétel nemcsak a metafizikát teszi lehetetlenné, de az 

empirikus tudományokat is, mivel a tudományos tételek sem verifikálhatók logikai értelemben, 

sőt a tudományos tételeket még induktív módon sem lehet igazolni. Alapvető műve A kutatás 
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logikája (1935), melyben megmutatja, hogy az általános természettörvények, éppen általános 

formájuk miatt, tapasztalatilag nem igazolhatók. Amikor egy törvény azt állítja, hogy „minden X 

- Y”, akkor valami olyat állít, ami soha nem volt, és soha nem is lesz megfigyelhető. Ugyanis a 

„minden holló fekete” kijelentés feltételezné, hogy fölállításához valóban minden hollót 

megvizsgáltunk, és mindet feketének találtuk. Ez nyilvánvalóan lehetetlenség. Az egyetlen, amit 

mondhatunk, hogy nagyon sok holló, vagyis az eddig megvizsgált hollók: feketék. Ezzel viszont 

nem jutottunk általános tételhez. Az általános tételt úgy próbálhatjuk megvédeni, hogy az 

indukcióra hivatkozunk: nagyon sok megfigyelésből vonjuk le az általánosnak nevezett törvényt. 

Ez azonban egy szigorú logikai értelemben nem megengedett, mert az indukció csak 

valószínűségi kijelentésekre vezethet, de nem általános kijelentésekre. Ezért Popper elveti az 

indukciót, mint a tudományos megismerés eszközét, és az empirikus elméletek deduktív 

igazolását javasolja. A tudományos tételek kialakulásában két fázist különböztet meg. Az első 

maguknak a tételeknek a létrejötte, a másik ezen tételek felülvizsgálata. A tételeket hipotézisként 

állítjuk föl, és utána mintegy deduktíve vizsgáljuk fölül őket, hogy vajon kiállják-e az empíria 

próbáját. 

Popper filozófiája alapvetően kérdőjelezte meg a tudományos tételek igazságértékét, s a 

filozófiától éppen a filozófia és a logika segítségével elvette saját ideálját és tudományos 

beállítódásának legitimációját. A nyugati tudományos racionalizmus, mint 

megkérdőjelezhetetlen instancia kritikájában további lépés volt Thomas S. Kuhn (1922–1996) 

elmélete, melyet A tudományos forradalmak szerkezete (1962) című munkájában foglalt össze. 

Tétele szerint a tudományos elméleteknek nemcsak az igazolása, de a cáfolata sem alapvető a 

tudomány előrehaladása szempontjából. A tudományos műhelyek ún. paradigmák szerint 

alakulnak ki. A paradigma tágan értelmezhető fogalom: egy kritikusa, Margaret Masterman 

kimutatta, hogy Kuhn huszonegy értelemben használja művében e fogalmat. Korrekcióként 

Kuhn később a „diszciplináris mátrix” fogalmát vezette be, mely egyebek mellett fogalom-

halmazokat, értékeket, technikákat, metodológiákat, tudományos kommunikációs-módokat és 

szokásokat jelent. A tudósok egyes paradigmákban élnek (ami jelent közösséget, 

nyelvhasználatot, példatárat, hatalmi viszonyokat stb.), s ezen belül, szorgalmas hangyaként, 

„normál tudományt” művelnek: vagyis tagolják a paradigmát. Sehol semmi igazolás. A különféle 

paradigmákban dolgozó tudósoknak különféle a világnézete, különféle világokban „élnek”. 

Paradigmaváltás, vagyis tudományos forradalom csak nagy megrázkódtatások esetén következik 

be, amikor a paradigmába beilleszthetetlen tények nyomasztó túlsúlyra jutnak. Ekkor azonban 

nem megcáfolják a régi elméletet, hanem - mintegy a vallásos megtéréshez hasonló módon - a 

tudósok egyre nagyobb része áttér az új paradigmára. 
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Donald Davidson (1917–2003) szerint azonban „nincs világos határvonal a filozófia és a 

tudomány közt. Ahol nincsenek rögzített határok, ott csak a félénk nem kockáztatja az átlépést”. 

Az okság természeti fogalmát alapvetőnek kell tekintenünk a világ és az események 

magyarázatában: minden, ami történik, a kauzalitás törvényei szerint történik. Természetesen 

vannak olyan folyamatok, melyeket nem tudunk vele maradéktalanul leírni, például az emberi 

cselekvés, a mentális tartalmak. Miközben ezek is a kauzális világ részei, összetettségük 

megakadályozza, hogy maradéktalanul feltárjuk oksági dimenzióikat. A modern tudat- és 

agykutatásban híressé vált „anomális monizmus” elmélete szerint egyedi mentális események 

azonosak egyedi fizikai eseményekkel, ugyanakkor a mentális események típusai nem azonosak 

fizikai események típusaival. Minden mentális esemény azonos egy fizikai eseménnyel, és a 

mentális események oksági interakcióban vannak további fizikai eseményekkel. Szigorú 

értelemben nincsenek pszichofizikai törvények; nincsenek olyan szigorú determinisztikus 

törvények, amelyek alapján a mentális eseményeket előre jelezhetnénk vagy 

megmagyarázhatnánk. Az igazság fogalma szintén az okság fogalma felől értelmezhető. 

Amennyiben az igazságot megfogalmazó személy vagy a nyelv, amelyen az igazságról 

beszélnek, maga is az oksági világ része, akkor az igazság és az okság közt közvetlen kapcsolatot 

kell feltételezni. Miután pedig az okság a világról való gondolkodásunk, a világgal való 

kapcsolatunk feltétele, egyszerű, ősi, eredeti fogalom (primitive), végső soron az „igazság” 

fogalma is az lesz. „Az igazság az egyik legvilágosabb és legalapvetőbb fogalom, amivel 

rendelkezünk, ezért nem gyümölcsöző arról álmodni, hogy elvessük valami egyszerűbb és 

alapvetőbb érdekében.” Így érthető Davidson provokatívnak tűnő kijelentése, mely szerint 

legtöbb hitünk igaz: „Hiteink a világról általában igazak, de könnyen tévedhetünk arról, hogy mit 

gondolunk.” Az igazság közvetlenül adott számunkra, de hiteink jelentését meg kell fejtenünk. 

 

6.2.  A társadalmi és erkölcsi gyakorlat értelmezése a filozófiákban 

A pragmatizmus Charles Sanders Peirce (1839–1914) munkásságával, és különösen 

Descartes-kritikájával kezdődött, ő adta a mozgalomnak a nevét, mely a „gyakorlat” jelentésű 

görög pragma szóból származik. Nemcsak a szorosabb értelemben vett karteziánus 

episztemológiai struktúrát számolja föl, hanem a megismerő szubjektum karteziánus izolálásával 

szemben kiemeli a tudományos kutatásban és a megismerésben a tudományos közösség 

szerepét. Hogyan tegyük világossá eszméinket? (1878) c. írásában a descartes-i ismeretelméleti 

elv fölülvizsgálatát javasolja. Visszautasítja a karteziánus közvetlen ismeretelméleti látásmódot: 

hogy amit „belső” intuícióval tisztán látunk, annak „rögzített” vagy „rögzíthető” köze lenne 
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ahhoz, ami a ráción kívül valóságosan van. Attól, hogy valamiről azt gondoljuk, tisztán látjuk, 

még nem biztos, hogy igaz. Peirce egyik legfontosabb gondolata, hogy „nincs semmiféle benső 

tisztánlátás, minden ‘be-látást' valójában hipotetikusan vezetünk le külső tények ismeretéből”. 

Szerinte „eljött az ideje, hogy olyan módszert fogalmazzunk meg, amellyel a gondolat, 

világosabbá válik, és amelyet olyannyira csodálunk korunk gondolkodóinál”. De vajon mi az, 

ami a valóságra vonatkozó tisztánlátásunkat tényleg biztosítja? Az ösztön-analógia látszik 

biztosítani a gondolkodó tudata és a természet közti affinitást, mely kétségtelenül semmiféle 

módon nem igazolható, hacsak nem azzal a reménnyel, amely minden pragmatikus gondolkodás 

kísérője. Nevezetesen, hogy erőfeszítéseinknek talán, minden látszat ellenére is, van értelme; s a 

kutatás „arra a reményre épül, hogy elegendő affinitás van a gondolkodó tudata és a természet 

közt, hogy a találgatás ne váljék egészében reménytelenné, feltéve, hogy minden találgatást 

összevetünk a megfigyeléssel”. Peirce reményét a természet átfogóbb folyamataiba és a 

megismerési folyamat során harmóniára jutó közösségbe helyezi. Pragmatikus maximaként 

híressé vált tétele szerint egy elmélet a gyakorlati igazolódási folyamatában érvényes. 

E pragmatikus jegyzetében még hozzáteszi, hogy ez „nem más, mint annak a logikai alapelvnek 

az alkalmazása, amelyet már Jézus figyelmünkbe ajánlott, mondván: „Gyümölcseikről ismeritek 

meg őket.” 

A pragmatizmust William James (1842–1910) tette ismertté a szélesebb akadémiai 

közösség előtt. Szerinte bizonyos értelemben az elméletek is választják azok képviselőit, 

nemcsak a képviselők az elméleteket. A szelíd hajlamúak (tender-minded) racionalista 

filozófiákat választanak vagy alakítanának ki és a kemény tényekkel szemben inkább az elvont, 

elvekre alapozott spekulációknak adnak elsőbbséget: intellektuálisak, hajlamosak az 

idealizmusra, optimista világlátásúak, gyakran vallásosak, hisznek a szabad akaratban, s inkább 

monisták és dogmatikusak. Ezzel szemben a keményebb fából faragottak (tough-minded) inkább 

a tényekben bízó empiristák, akik az érzékeknek tulajdonítanak elsőbbséget. A világgal 

kapcsolatos nézeteink folyamatosan változnak, újabb és újabb teóriák váltják fel a régieket, az 

elméletek aktuális nézeteinket tükrözik, s nem a világ egyetemes és változatlan alapelvét. 

Elméleteink nem belátások a világ mélységeibe, hanem pusztán eszközök arra, hogy a 

tapasztalati világban jobban eligazodjunk, azzal számunkra hatékonyabban tudjunk bánni. A 

pragmatizmus nem kötelezi el magát egyik filozófiai irányzat mellett sem, hanem figyelembe 

veszi, hogy azok nem végérvényesek, tehát nem tekinthetők merev és statikus rendszereknek. 

James hangsúlyozza, hogy a pragmatizmus „munkába állítja” az elméleteket, „meglovagolja” az 

eszméket. Az eszmék csak addig értékesek számunkra, amíg tapasztalati világunk egyik helyéről 

elvisznek bennünket a másikra, amíg megfelelően összekötik a dolgokat, amíg számunkra 
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munkát takarítanak meg, amíg gondolkodásunk eredményes a világban való eligazodásunk 

számára. Azok az elméletek, amelyek ezt nem szolgálják, meddők, és el kell őket vetni. 

John Dewey (1859–1952) a pragmatikus filozófia összegzője. Majd egy évszázadot 

átívelő életében évtizedeken keresztül az Amerikai Egyesült Államok meghatározó értelmiségije 

volt: nem számított egy intellektuális vita lezártnak vagy eldöntöttnek, amíg ő nem mondta el a 

véleményét. Dewey is képviseli a pragmatikusok kedvenc tételét, hogy egy tétel igazságát 

igazolhatósága, azaz gyakorlati beválása, „megtörténte” garantálja, s ez a tételhez képest 

mindig jövőidejű. Dewey szerint a tudomány robbanásszerű fejlődését a filozófia nem tudta 

követni, és ezért még nem jutott el oda, hogy a tudományokhoz hasonlóan megnyissa magát a 

jövőnek. A filozófia nem képzelheti, hogy igazságai valaha is „örök” és „abszolút” jellegűek 

lehetnek, mert a tudomány fejlődése állandóan új kérdéseket, megoldásokat és ezekből 

következő szemléleteket fog fölvetni. A tényleges valóság immár nem „változatlan és örök”, 

hanem „változó és ideiglenes”: ahol a régiek változatlan lényeget és fajtákat kerestek, ott ma 

törvényekről, hipotézisekről és folyamatokról van szó. A tudományok, a technika és a gazdaság 

koraújkori fejlődésével ugyanis nem lehetett tovább a tudás Arisztotelész által képviselt 

„nézőközönségi modelljét” fönntartani, a tudás egyre inkább beavatkozott az életbe, s kiderült 

róla, hogy a világ átalakításának lehetőségét és hatalmát kínálja az embernek. Az ókorból 

származó „szemlélődő” gondolkodás Dewey szerint pusztán kompenzációs doktrína volt, 

mellyel a gondolkodók magukat vigasztalták gyakorlati tehetetlenségükért és peremhelyzetükért. 

Dewey saját korának lehetőségeit vetíti nagyvonalúan a múltba. A megismerő ember a világgal 

hasonló kapcsolatban van, mint a környezetükhöz alkalmazkodó egyéb élőlények. A tudás is 

alkalmazkodás a világhoz, s az e tudáshoz kapcsolódó igazság nem „lényegi”, nem 

folyamatoktól független tulajdonságokkal rendelkezik, hanem a természetben és a 

természettel való „hadakozás” sikerességének összefoglaló kifejezése, ahol éppen ezért az 

igazság mindig „jövőbeli” fogalom: a jövőben derül ki, hogy egy kijelentés vagy elmélet sikeres 

eszköznek bizonyul-e a környezettel való hadakozásban. Míg a történeti empirizmus „az 

eszméket erőltette a tapasztalatba, és nem abból nyerte”, addig Dewey kreatív empirizmusa azt 

sürgeti, hogy a tapasztalatból nyerjük eszméinket. Az eszmék „az eszméken kívüli, tudaton 

kívüli dolgokra adott válaszok attitűdjei”, és mint ilyenek a dolgokkal való „hadakozás” 

jellegének változásával maguk is változnak. Az „igazság” a fölmerülő problémák megfelelő 

megoldását, és nem összefüggő eszméknek valamilyen időn kívüli vagy korábbi létezőkhöz, 

módszertani elvekhez való hozzáigazítását jelenti. 
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Az újhegeliánus irány kialakulásához a legnagyobb mértékben talán Wilhelm Dilthey 

(1833–1911) járult hozzá, mindenekelőtt a Hegel ifjúkoráról írt könyvével. A fiatal Hegelnek a 

valóságot a maga totalitásában közvetlenül megragadó, még nem-elvont, a szubsztanciát életként 

felfogó filozófiája érthetően fontos volt Dilthey számára, aki a századforduló legnagyobb 

kísérletét tette egy egységes, az embert világnézetileg valóban orientáló filozófia megalkotására. 

A társadalom- és történettudományok filozófiai megalapozására („a történeti ész kritikájára”) 

törekedve Dilthey elveti mind a pozitivizmus tudományos pózban tetszelgő, ám a világnézeti 

kérdések, az „életproblémák” megoldására tökéletesen alkalmatlan, mind pedig a XIX. századi 

romantikának világnézetet adó, ám tudományos módszereket és megalapozást nélkülöző 

filozófiáját. És elveti mindenekelőtt a korábbi filozófiák elvont szubjektumát.  

Az ember a természet által meghatározott lény, ám a természet számunkra néma, a mi igazi 

világunk a társadalom: a jog, a gazdaság, az erkölcs, a nyelv, a vallás, a művészet és a tudomány 

világa. Dilthey mindenekelőtt ennek a társadalmi világnak a tudományos megismerését kívánja 

megalapozni. A természettudományokkal szemben ő szellemtudományoknak nevezi a társadalmi 

élettel foglalkozó tudományokat, mivel nem korlátozódnak ugyan kizárólag a szelleminek a 

vizsgálatára, de mindenesetre ez foglal el bennük központi helyet. Egy olyan jelenséget, mint 

Goethe, nem lehet testéből és agyából levezetni, hanem csak a társadalom ama képződményeivel 

való összefüggésében, melyeket Hegel annakidején „objektív szellem” néven foglalt össze. A 

társadalmi jelenségeket - a természettudományok magyarázó módszerével szemben - a 

szellemtudományok megértik. A racionalizmus elve Dilthey szerint ma már csak a 

természettudomány és a technika világában érvényes; a szellemtudomány az élet öneszmélése, az 

élet azonban irracionális, „az életet nem lehet az ész ítélőszéke elé idézni”. A társadalomban 

mindenki egy meghatározott korlátozott ponton áll, mint egy gépezet alkatrésze, s képtelen az 

egész mechanizmus áttekintésére - erre ad viszont lehetőséget a szellemtudomány megértő 

módszere. 

Az újhegelianizmus másik nagy alakja, az olasz Benedetto Croce (1866–1952) Hegel 

nyomán „a szellem filozófiájának” nevezte tanítását. Elméleti filozófiájában a megismerésnek 

két formáját különbözteti meg: az intuitívat és az értelmit. Az előbbivel az esztétika, az utóbbival 

a logika foglalkozik. Ily módon az esztétika nem egyszerűen a művészettel vagy a művészi 

kifejezéssel, hanem a mindennapi életben és a nyelvben történő kifejezéssel  általában foglalkozó 

tudomány, s ennek folytán a gondolkodással általában foglalkozó általános nyelvtudomány is: 

gondolkodás és nyelv nem válik el egymástól, gondolkodni annyi, mint beszélni. Az intuiciót 

Croce nem irracionális módon fogta fel: szerinte a zseni intiuíciója csupán a minden emberben 
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meglévő intuitív képesség mennyiségi fölfokozása, nem pedig minőségileg más megismerési 

mód. Elméleti filozófiájának második része, a logika: formális logika, az elvont-általános 

fogalmakkal való formális foglalkozás. Gyakorlati filozófiájában azután Croce két tevékenységi 

formát különböztet meg (ezek a megismerési formákra épülnek): a gazdasági és az erkölcsi 

tevékenységet. A gyakorlati életnek mintegy esztétikája a közgazdaságtan, logikája az etika, s 

ahogyan a logikai megismerés az esztétikain, ugyanígy az erkölcsi tevékenység a gazdaságin 

alapul. Az emberi tevékenység célja a természeti akadályok legyőzése, mely a történelem során 

valósul meg: a történelem az emberiség emlékezete.  

Az újkantianizmus egyik jelentős iskolája, az ún. badeni iskola, bár más megközelítésben, 

de csaknem hasonló kiindulópontokat vesz alapul. Úgynevezett értékfilozófiájuk ugyanis a kanti 

etika fölépítésének egyik elvét, az értékek követelésének módszerét alkalmazza a filozófia 

minden területére. Wilhelm Windelband (1848–1915) a filozófiai értékek és értékítéletek elveit 

és előfeltevéseit vizsgálja. Ha a jó, a szép, az igaz nem valami a szubjektumhoz képest 

elsődleges objektivitást képviselnének - mondja -, lehetetlenek volnának az általános érvényű 

etikai, esztétikai, logikai ítéletek. Abszolút értékek azonban úgymond „metafizikai 

rögzítettséget” igényelnek: az értékek objektivitásának követelése így valamely érzékfölötti 

valóság követeléséhez vezet, s a platonizáló módon felfogott értékektől eljutunk a „szentséges” 

értékéhez és Isten fogalmához. Ez persze megint csak nem igazán kanti álláspont, s ennek 

Windelband tudatában is van, amikor ezt írja: „Mi mindnyájan, akik a XIX. században 

filozofálunk, Kant tanítványai vagyunk. Mostani 'visszatérésünk' azonban nem lehet puszta 

felújítása annak a történetileg meghatározott formának, melyben ő a kritikai filozófia eszméjét 

ábrázolta. Kantot megérteni annyi, mint túlmenni rajta.”  

Windelband értékfilozófiáját azután Heinrich Rickert (1863–1936) építette tovább. Már 

Windelband megkülönböztette a természettudományokat, mint „nomotetikus” 

törvénytudományokat a társadalomtudományoktól, mint „idiografikus” ténytudományoktól. 

Most Rickert úgy állítja föl a tudományok rendszerét, hogy vannak egyfelől értékmentes illetve 

értékelő, másfelől pedig általánosító illetve individualizáló tudományok. Kombinációjukból 

négyféle tudományosság adódik:  

1. értékmentes és általánosító - a tiszta természettudományok (pl. fizika);  

2. értékmentes és individualizáló - kvázi-történeti természettudományok (pl. geológia);  

3. értékelő és általánosító - kvázi-tudományos történettudományok (pl. szociológia);  

4. értékelő és individualizáló - tiszta történettudományok (pl. történetírás).  
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A badeni iskola mindenesetre komoly erőfeszítésekkel kereste tehát a történeti 

tudományok helyét a tudományok rendszerében. 

Az újkantianizmus másik nagy iskolája a marburgi iskola. Megalapítója, Hermann Cohen 

(1842–1918) a kanti apriorizmus mindenfajta pszichológiai értelmezését elveti. A valóság Cohen 

szerint soha, semmilyen értelemben nem „adott”, sem az észlelés előtt, sem az észlelésben, 

hanem legföljebb „feladott”. Csak a gondolkodás hozza létre a tárgyi, rendszerezett világot, s a 

logikának azt a problémát kell vizsgálnia, hogy milyen irányban és módon mozog a gondolkodás 

e „tárgyalkotás” során. Cohennal a legszorosabb kapcsolatban Paul Natorp (1854–

1924) fejlesztette tovább ezt a felfogást. A megismerés tárgya az ő számára sem egy önmagában 

adott, készen talált dolog, hanem valami olyan, ami csak a megismerés végtelen folyamatában 

jön létre, a tárgyalkotás állandó, újra meg újra megvalósuló aktusában. Kezdetben a marburgi 

iskola befolyása alatt állt Ernst Cassirer (1874–1945) is, akinél azonban Kant szemléleti formái 

és értelmi kategóriái helyére a nyelv és általában a szimbólumrendszerek lépnek. A magában 

való amorf világot a nyelv sémái rendezik számunkra való tárgyi világgá. Így a mítosz a primitív 

népek világképét fölépítő szimbolizmus, a totemisztikus gondolkodás a különböző totemekhez 

való hozzárendelés útján a világ összes létezőjét meghatározott csoportokba fogja össze. Kant 

transzcendentális szubjektumának közegeként Cassirer a nyelvet fedezi föl, s ezzel a kriticizmust 

megfosztja metafizikai jellegétől. 
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7. téma. Az ukrán filozófia kialakulása és elterjedése 

 

7.1.   Az Osztrohi Akadémia, mint kulturális-művelődési központ. 

7.2. Az Osztrohi Biblia és annak jelentősége az ukrán filozófia kialakulására. 

7.3. A Kijevi-Mohila Akadémia. 

 

7.1. Az Osztrohi Akadémia, mint kulturális-művelődési központ 

A XVI. században az egyszerű ukrán nép oktatása a templomok és kolostorok mellett 

működő iskolákban zajlott, ahol a gyerekeket kántortanítók tanították meg ószláv nyelven írni, 

olvasni, számolni, továbbá egyházi énekeket énekelni. A gazdagabb emberek gyerekei otthoni 

oktatásban részesültek, melynek során az alapismeretek mellett a növendékek házi tanítók 

segítségével megismerhették a görög és latin nyelvet, továbbá a bölcselet alapjait is. Az európai 

középiskolákban latin nyelven folyt az oktatás. Tanmenetüket a hét szabad művészet tárgyai 

alapján állították össze, amely magába foglalta a nyelvtan, retorika, dialektika, csillagászat, 

számtan, mértan, zene elsajátítását. Legnépszerűbb középfokú tanintézmények ukrán földön a 

jezsuita kollégiumok voltak, ahová előszeretettel járatták gyermekeiket az előkelőségek. Az itt 

végzett diákok általában ellengyelesedtek és pravoszláv vallásuknak is hátat fordítottak. A 

nemzeti érzelmű főurak ezért ukrán pravoszláv kollégiumokat, szláv-görög-latin nyelvű 

iskolákat hoztak létre.  

Az első ilyen pravoszláv kollégiumot Vaszil-Konsztantin Osztrozkij (1460 körül – 1530) a 

Litván Nagyhercegség hetmanja alapította birtokán 1576–1578 között. Az Osztrohi Akadémia a 

felsőoktatási intézmények alapítójává vált Ukrajnában. Rektora évekig a híres ortodox teológus 

Cirill Lukaris volt, akit később Konstantinápoly pátriárkájává neveztek ki.  

Az Osztrohi Akadémia abban az időben a legmagasabb iskolai végzettséget jelentette az 

összes kelet szláv oktatási intézménnyel szemben. Nem véletlenül hívták „Ukrán Athén”-nak. A 

háromnyelvű intézmény (görög-latin-szláv) nemcsak középfokú, hanem főiskolai képzést is 

nyújtott hallgatóinak, mivel tantervében a hét szabad művészet tárgyai mellett ott szerepelt a 

görög, latin valamint ószláv nyelv is. Első rektora Heraszim Szmotrickij volt. Olyan kiválóságok 

tanítottak itt, mint Demjan Nalivajko, Iov Knyahinszkij és mások. Az ukrán történelem nagyjai 

közül itt szerzett képesítést Meletyij Szmotrickij, Iov Boreckij, Petro Konasevics-Szahajdacsnij. 

Az Osztrohi Akadémia komoly tudományos központ is volt egyben, ahol többek között 

Ivan Fedorov, Heraszim Szmotrickij, Vaszil Maljusickij, Olekszij Motovilo, Timofij Annics, 
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Martin Hrabovics, Feofan Grek, Kirilo Lukarisz, Dioniszij Paleolog, Immanuil Moszhopulosz, 

Martin Bronyevszkij és Janus Ljatos tevékenykedett. 30 éves fennállása alatt, 1576–1608 között, 

a kollégiumot 500-an fejezték be, akik tanítóként, irodalmárként, hitszónokként, nyomdászként 

folytatták tevékenységüket. Az Osztrohi Akadémián kívül más városokban is működtek iskolák. 

Az iskolaalapítás élharcosai a pravoszláv testvériségek voltak, amelyek az oktatás fejlesztésében 

a nemzeti megmaradás fontos előfeltételét látták. A lvivi Nagyboldogasszony testvériség görög-

szláv-latin iskolája 1586-ban jött létre és gimnáziumnak nevezték. Első rektora Arszenyij 

Elaszonszkij volt.  

Az akadémia mellett nyomda is működött, amely egész Ukrajnában és a vele szomszédos 

országokban is ismert volt ahol a hívők számára a szükséges spirituális irodalom készült.  

Az első ószláv nyelven nyomtatott könyvek Krakkóban és Prágában jelentek meg Svajpolt 

Fiol és Franciszk Szkorina nyomdájában. Az ukrán föld első nyomdásza Ivan Fedorov 

(Fedorovics) volt, aki 1573-ban utazott Moszkvából Lvivbe. 1574-ben itt nyomtatta ki a 

Nagyboldogasszony pravoszláv testvériség költségén az Apostolt valamint az ABC-t, amely az 

első ukrán iskolai tankönyv is volt egyben. 1578-ban Vaszil-Konsztantin Osztrozkij herceg 

meghívására Osztrohba érkezett, ahol nyomdát alapított. Még ebben az évben újabb ABC-s 

könyvet jelentetett meg. 1580-ban látott napvilágot osztrohi nyomdájában az Újszövetség és a 

Zsoltároskönyv, 1581 májusában Andrij Rimsa Kronológiája, 1581. augusztus 12-én pedig az 

Osztrohi Biblia. Ivan Fedorov 1583-ban halt meg Lviv elővárosában, örök nyugalomra a helyi 

Szent Onufrij kolostorba helyezték. 

 

7.2. Az Osztrohi Biblia és annak jelentősége az ukrán filozófia 

kialakulására 

Az Osztrohi Akadémia értelmisége elsősorban egy olyan versenyképes teológiai és 

filozófiai kultúra fejlesztésén dolgozott, amely képes ellenállni a nyugati terjeszkedésnek. A 

bizánci és az ősi orosz hagyományok lehetőségeinek maximalizálására törekedtek a nyugati 

kultúra elemeinek gondos hozzáigazítása révén. Az Osztrohi Akadémia (bár nem 

problémamentesen) elkészítette a keleti és a nyugati kultúrák szintézisét, amely alapján az 

eredeti kulturális hagyomány kialakulhatott. Ezt a tendenciát az Osztrohi Biblia mutatta ki, 

amelyet tanárok és nyilvánvalóan részben az Osztrohi Akadémia hallgatói is elősegítették. 

 A Biblia 1581-es megjelenése után széles körben elterjedt az ortodox szlávok, valamint a 

moldovai és a románok körében. A nem ortodox felekezetek képviselői szintén tiszteletüket 

adták erre a kiadványra, tiszteletteljes kezelése mind az ortodox, mind más keresztény 



69 
 

felekezetek között az egyik oka annak, hogy a kiadvány sok példányát megőrizték. A mai napig 

több mint 300 példány található a múzeumokban, könyvtárakban és archívumokban nemcsak 

Ukrajnában, hanem Oroszországban, Fehéroroszországban, Lengyelországban, Litvániában, 

Romániában, a Vatikánban, Görögországban, Szerbiában, Magyarországon, Csehországban, 

Észtországban, Hollandiában, Bulgáriában, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, az 

Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztriában, Németországban, Finnországban, 

Üzbegisztánban, Kirgizisztánban stb. Ez is arra utal, hogy a kiadás 3-4 ezer példányban került 

forgalomba. 

A kutatók egyetértenek abban, hogy az Osztrohi Biblia aktív előkészítése az 1570-es évek 

közepén kezdődött. 1575-ben vagy 1576-ban, volt egy olyan tudós kör, akik a kiadás 

nyomtatásának előkészítésén dolgoztak. A Biblia kidolgozása nehéz feladat volt. Szükség volt 

különféle szövegek összegyűjtésére, szerkesztésére. Az Osztrohi Biblia megjelenése előtt az 

ortodox szlávok nem rendelkeztek az Ó- és Újszövetség Szentírásának teljes szövegével. 

A szerkesztők számára talán a legfontosabb kérdés az volt, hogy milyen szöveg legyen az 

Osztrohi Biblia alapja. Különösen ezt emelik ki a kiadás első bevezetésében. Azt írják, hogy nem 

találtak olyan bibliai könyveket, amelyek tartalmazzák az összes Ószövetségi könyvet, amelyet 

ószláv nyelvre fordítottak. A Biblia szerkesztői óriási munkát végeztek összehasonlítva a 

különböző bibliai szövegeket. Ez a munka még Nyugat-Európában is csak kialakulóban volt, 

pedig ott a filológiai tudomány már kellően fejlett volt ebben az időben. Arról azonban, hogy 

pontosan kik szerkesztették az Osztrohi Bibliát, sajnos nincs elég információnk. Az ezzel 

kapcsolatos vélemények túlnyomórészt csak feltételezések. Valószínűleg a munkát Geraszim 

Szmotritszkij irányítása alatt végezték, aki a Biblia próza- és verselőszójának írója volt. Fontos 

szerepet játszott a Biblia összeállításában Ivan Fedorov nyomdász is, aki valószínűleg az Ó- és 

az Újszövetség könyveinek nyomtatását végezte. Azonban Fedorov nemcsak műszaki munkát 

végzett a Biblia nyomtatása közben, hanem vigyázott arra is, hogy a könyvben ne legyenek 

hibák. Tehát szerkesztette a szöveget. 

Mai szemmel nézve úgy tűnhet, hogy az Osztrohi Bibliának semmi köze a filozófiához. 

Valójában azonban ez nem igaz. A Kijevi-Rusz korában felmerült az a nézet, hogy a filozófia a 

bibliai szövegek értelmezése. Ezért megőrizték a Biblia másolatát a marginális jegyzetekkel. 

Ezek a jegyzetek bizonyságot tesznek az ukrán írástudók próbálkozásairól, hogy megértsék a 

Szentírást, és fragmentumokat írjanak a jelen összefüggésében. 

Nagyon érdekesek e tekintetben a Biblia szélén található feljegyzések, amelyeket a Harkivi 

Tudományos Könyvtárban tárolnak. Ez a példány három különböző tulajdonoshoz tartozott, akik 
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mindegyikének volt vallásos és polemisztikus neve. A legérdekesebb bejegyzés a XVII. század 

húszas éveire nyúlik vissza. E jegyzetek névtelen szerzőjét a tudományos irodalomban "Volinyi 

szabadgondolkodónak" hívták. Ő egyértelműen a katolikusok ellen beszélt, és elítélte az ortodox 

papságot is, mert "a mese csak az embereket tanítja, nem Isten igazságát tanítják, hanem csak az 

emberi találmányokat", a parasztok számára nagy rabszolgaságot, szokatlan adókat stb. A 

„Volinyi szabadgondolkodó” szkepticizmussal beszélt az ikonok imádatáról, a szentek 

kultuszáról, és azt javasolta, hogy az egyház ne avatkozzon a közügyekbe. 

A Biblia bevezetése arról szól, hogyan kell értelmezni. A szentírást, a szerző szerint, "földi 

szemmel" kell felfedezni. Csak akkor lehet megmenekülni az "eretnekség ravaszságától", a 

megtévesztéstől, a büszkeségtől és az antikrisztus tetteitől. Így nemcsak a bibliai szöveg 

elolvasására, hanem annak tartalmába merülésére, a „szív spirituális szemének” megnyitására, 

vagyis a mély intuitív észlelésre támaszkodást is sürgette. Ha szükséges, megnézheti a „szív 

filozófiáját”, azonban a szellemi kutatásnak megvannak a korlátai, és összhangban kell állnia az 

egyházi megértéssel. 

Az Osztrohi Biblia kiadói filozófiai és filológiai fogalmat hoztak létre, amelynek lényege 

az ószláv nyelv felmagasztalása volt, mint az ortodox hit "tisztaságának" alapja. Az ószláv 

nyelvet az Osztrohi írástudók egyrészt a szellemi kezdetnek tekintették, amely egyesítette az 

összes ortodox szlávot, másrészt az évszázados szláv kulturális örökség őrzőjének, és végül az 

egész ortodox-szláv térség kommunikációs eszközének. Az ószláv nyelvű Bibliakönyvek teljes 

kiadásával (valójában a szláv bibliai kánon létrehozásával) az Osztrohi írástudók 

bebizonyították, hogy a teológiának alapja van ezen a nyelven. Ezért a XVI. század végén és a 

XVII. század elején az ukrán polemisztikusok megértésére tett erőfeszítések az ókori szláv 

nyelvet "isteni" -ként mutatják be.  

Az Osztrohi Biblia kodifikálta az ószláv nyelv ukrán nyelvű változatát, amely az ortodox 

szláv világban széles körben elterjedt. Valójában a Biblia nyelve már nem Cirill és Metód 

nyelve. Kiadása ösztönözte a vallásos, teológiai terminológia kialakítását és ezen a nyelven a 

teológiai gondolkodás fejlesztését. Másrészt az Osztrohi Biblia a nyugati hagyományok egyfajta 

adaptációjává vált az ukrán talajon. És nem csak azért, mert a nyugatról származó nyomtatási 

technikát alkalmazta. Tartalmazta mind az ószláv, mind a görög szövegeket, amelyek 

összhangban álltak az ősi és bizánci hagyományok szellemével, valamint a nyugatról származó 

szövegeket - cseh bibliai fordításokat (valójában protestáns jellegűek).  
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7.3. A Kijevi Mohila Akadémia (Києво-Могилянській академії) 

A XVII. század 30–40-es éveiben fontos szerepet töltött be az ukrán vallási és kulturális 

életben Petro Mohila (1596–1647) kijevi metropolita, aki az ukrán arisztokrácia és az uralkodó 

körök támogatását élvezte. Mohila 1631-ben kezdte meg reformtevékenységét, amikor 

hozzálátott a Kijevi-Pecserszka Lavra megszervezéséhez. Az iskola még ez év őszén megkezdte 

munkáját. Mohila azt remélte, hogy az iskola hatékony intézménnyé válik, és segít neki 

megerősíteni pozícióját a kijevi metropóliában. A barlangkolostori iskola (gimnázion) első 

rektora Iszaja Trohimovics volt. 

Hamarosan azonban Mohila ellen fellépett a Kijevi Testvériség nevű szervezet, amely a 

kozákok támogatására támaszkodott. A fellépés oka az volt, hogy a tanintézmény tantervét a 

korszerűnek számító jezsuita kollégiumoktól kölcsönözték, és a kijevi testvériség képviselőit 

nyugtalanította a jezsuiták kulturális térhódítása. A konfliktus végül békésen fejeződött be. 1632 

elején kompromisszumot kötöttek és Mohila iskoláját egyesítették a testvériséggel. Sikerült 

elérniük azt is, hogy a két iskola 1632-ben Petro Mohila védnöksége alatt Kijevi Testvériségi 

vagy más néven Kijevi Mohila Kollégium nevet kapta. Ezáltal, bár Mohila feladta saját oktatási 

intézményének tervét, elnyerte azonban a kozákok támogatását, akik az iskolák egyesítését szent 

dolognak tekintették az egész ortodox egyházra nézve. 

Mohila tevékenysége az ortodoxia megerősítésére összpontosított. Elsősorban az oktatásra, 

mindenekelőtt a papság oktatására. A másik fontos tevékenységi területe a dogma és a liturgia 

javítása volt. A katekizmus projektet már 1640-ben megvitatták a kijevi székesegyházban. 1643-

ban a Mohila Katekizmust "Ortodox és Apostoli Krisztus Egyháza hitének ortodox vallomása" 

címen hagyták jóvá. Ez lett az első hivatalos katekizmus az ortodoxok számára. Ezt azonban 

csak Mohila halála után nyomtatták ki. 

Mohila rámutatott ezen oktatási intézmény hasznosságára Ukrajnában. Évente 200 rubelt 

különítettek el a hetman kincstárából az Akadémiára (ami akkoriban jelentős összegnek 

bizonyult). A pénzt a könyvtár, kéziratok és ösztöndíjak vásárlására és adományozására 

használták fel. 

A kollégium 7 osztályában 12 évig tartott több mint 30 tantárgy oktatása. Az előkészítő, 

majd a három elemi osztályban a hét szabad művészet mellett elsajátították az egyházi ószláv, az 

óukrán könyves, valamint a görög, latin és lengyel nyelveket. A középiskolai szintnek számító 

poétikai és retorikai osztályokban többnyire latinul folyt a versírás és a szónoklattan tanítása. A 

diákok főiskolai végzettségre a kétéves filozófiai, valamint a négyéves teológiai osztályok 

befejezése után tettek szert. Híres professzorok voltak: Szilveszter Kosziv, Joszip Kononovics-
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Horbackij, Inokentyij Gizel, Jepifanyij Szlavineckij, Lazar Baranovics, aki később rektor is 

lett. Az európai egyetemekhez hasonlóan a Kijevi Mohila Kollégium is működtetett 

fiókiskolákat Vinnicában, Kremenyecben. Az oktatás itt is a kollégium tanterve szerint folyt. 

A XVII. század végén az oktatás színvonala Ukrajna-szerte továbbra is magas maradt. A 

Hetmanátus területén számtalan elemi iskola működött, ahol kántortanítók oktatták a gyerekeket 

írni, olvasni, számolni, énekelni. Előkelő körökben házitanítókat alkalmaztak. A kancelláriák 

mellett szakmai képzés folyt, ahol a hallgatók elsajátíthatták az irodai munka csínját-bínját és a 

hivatalos okiratok elkészítésének módját. Sok fiatal szegődött el inaskodni kézműves 

mesterekhez. Voltak iskolák a Zaporizzsjai Szicsben is. 

Ivan Mazepa nagy szerepet játszott az Akadémia fejlesztésében. Az ő ideje alatt érte el 

fejlődésének csúcspontját. 1693-ban I. Mazepa levelet kapott Péter és János királyoktól, amely 

hivatalosan engedélyezte a filozófia és a teológia tanítását görög és latin nyelven a főiskolán. Így 

az orosz hatóságok megkapták a felsőoktatás státuszát. 

A Hetmanátus első és legjelentősebb felsőfokú tanintézménye a Kijevi Mohila Kollégium 

lett, amelyet I. Péter 1701-ben akadémiai rangra emelt. Falai között 1709-ben már kétezer diák 

tanult. A pravoszláv világ legtekintélyesebb főiskolájának számított. Kiváló kapcsolatokat ápolt 

Nyugat-Európa egyetemeivel is. Az akadémia professzorai latinul tartották előadásaikat, 

végzősei pedig Európában folytatták tanulmányaikat.  

A poltavai csatát követő terrorhullám következtében a diákok száma 165 főre csökkent. A 

következő években az orosz uralkodók minden lehetséges módon megpróbálták korlátozni az 

ukrán hetmanokat. Az iskola újabb felemelkedése az utolsó ukrán hetman, Rafail Zaborovszkij 

kijevi metropolita idején vette kezdetét. 1731-re a diákok száma ismét elérte az ezret. 

Zaborovszkij 1763-ban benyújtotta II. Katalinnak a több középiskola és más oktatási intézmény 

létrehozására irányuló projektet. Az egyik egyetemet a Kijev-Mohila Akadémián szerette volna 

létrehozni. Állítólag négy karból állt volna. A királynő azonban nem engedélyezte e tervek 

végrehajtását. A következő években az ukrán kozák tisztjei továbbra is folytattak ilyen 

projekteket, de ezek csak tervek maradtak. 

A XVIII. század második felében az akadémia fokozatosan hittudományi főiskolává 

alakult át, ahol 1783-tól kezdve oroszul folyt az oktatás. Az akadémián több fokozat volt, amely 

kombinálta az alap-, közép- és felsőfokú oktatást. A legjobb időkben körülbelül húsz szerzetes 

tanár dolgozott itt, akik 1000-1200, vagy annál több 8-20 éves vagy annál idősebb hallgatót 

tanítottak. 
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Az első osztálya előkészítő volt, ahol a gyerekeket három nyelven - ószláv, görög és latin - 

olvastak és írtak. Ez az osztály általános iskolai szintnek tekinthető. A következő három 

osztályban (infima, nyelvtan és szintaxis) mélyrehatóan tanulmányozták a nyelveket, valamint a 

„hét szabad művészet” közül néhány tantárgyat - aritmetika, geometria, zenei ének - 

tanulmányoztak. Ezen felül tanulmányozták a katekizmust is. A legfontosabb figyelmet a latin 

nyelvtanulásra fordították. Ezután a költészet és a retorika osztályai jöttek. Különösen értékelték 

a retorikát, amelyet a művészetek és a tudományok királynőjének tartottak. A nyilvános beszédet 

a legnagyobb társadalmi érték egyikének tekintették. Propokovics szerint: „az ékesszólás révén 

az emberek különváltak az állat- és vadvilágtól, és továbbra is egyetlen közösségben egyesültek, 

városokat alapítottak és szigorú törvényeket hoztak létre”- 

A filozófia és a teológia tanulmányozását tartották a legmagasabb szintű tudománynak. A 

filozófiát, a tudományos hagyományban a teológia bevezetésének tekintették. Az akadémián 

végzett felsőoktatás csak 1689-től kezdte meg működését, amikor a prefektusok filozófiát a 

rektorok teológiát tanultak. Ez a tanítási rend változatlan maradt az intézmény átalakításáig a 

XIX. század elejéig. 

Idővel azonban az Akadémia képzési rendszere megváltozott. Az intézmény struktúráját az 

1798-as charta határozta meg. Az első három osztály nyelvtant, orosz nyelvtant, latin nyelvet, 

katekizmust és történelem tanultak. Feltételezték, hogy a nyelvtanfolyamok után a hallgatóknak 

tudniuk kell latinul beszélni. A költészet negyedik és az ötödik osztályában, retorikát és a 

kiválasztott klasszikus szerzők orosz és latin nyelvű tanulmányait tanulmányozták, a katekizmust 

megismételték, a vasárnapi és ünnepi evangéliumokat magyarázták. A hatodik osztály filozófiai 

volt. Tanulmányozta a filozófia, a logika, a metafizika, az erkölcsi filozófia, a 

természettudomány és a fizika rövid történeteit, valamint a vasárnapi és az ünnepi evangéliumok 

folyamatos magyarázatait. A hetedik osztály a rövid egyháztörténet, az egyházi hermeneutika, a 

dogmatikus, az erkölcsi teológia, a húsvét, a szentírás, és a plébános pap kötelezettségeiről szóló 

teológiai tanulmányok tanulmányozásáról szólt. A teljes tanulmányi idő 12 évig tartott: a 

nyelvtani osztályok tanítása egy évig tartott, a költészet, a retorika és a filozófia osztályán két-két 

évig, a teológia osztályán – három évig kellett tanulni. Általában az akadémián folyó képzés az 

ortodox egyház papjainak felkészítésére összpontosított. 

A szokásos (normatív vagy rendes) tudományágakon kívül az akadémia rendkívüli 

tudományágakat is tanulmányozott - idegen nyelveket, például lengyel, német, francia, zsidó, 

orosz; történelem, földrajz, matematika (algebra, geometria), optika, dioptria, hidrosztatika, 

hidraulika, polgári és katonai építészet, mechanika, zene, rajz és így tovább. 
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A tehetséges hallgatók, akik a teológiai kurzust végezték, jó esélyt kaptak egyházi karrier 

kialakítására. Gyakran folytatták tanulmányaikat külföldön, majd visszatértek az alma materhez, 

tanárokként dolgoztak, akik közül később néhányan magas szellemi pozíciókat töltöttek be 

(püspökök, apátok). Ez volt a sikeres és tehetséges ukrán értelmiség útja a XVII. – XVIII. 

században. 

A Kijev-Mohila Akadémiát természetesen oktatási intézményként szervezték meg az 

ortodox egyház igényeihez, ki kellett állnia a védelmében és ellen kellett állnia a katolikus 

terjeszkedésnek. Az akadémiának képzett papságot kellett kiképeznie, akik egyenlő alapon 

tudtak versenyezni a katolikus és a protestáns lelkészekkel. Tanulóinak jelentős hányada papi 

gyerek volt. 

A Kijevi-Mohila Akadémián átalakított filozófia szempontjából jellemző volt a latin-

nyugati tudományterületre, amelyet Arisztotelész írásainak tanulmányozása és értelmezése 

jellemez. Igaz, hogy részben felszívta a reneszánsz, a reformáció és a barokk ötleteket is.  

Általánosságban elmondható, hogy a Kijevi-Mohila Akadémián a filozófia tanítása 

egyrészt a professzionális filozófia hagyományát hozta létre Ukrajnában, másrészt kiemelkedő 

szerepet játszott a filozófiai oktatás fejlesztésében Kelet-Európában, egy olyan országban, amely 

az egykori ortodox-szláv kulturális világhoz tartozott. 

Néhány filozófiai előkészítést az oktatási folyamat első szakaszában hajtottak végre. 

Különös figyelmet fordítottak a logikai technikák tanulmányozására. A filozófiai kurzusokat 

szinte a kezdetektől tanították a Kijevi-Mohila Akadémián. Így 1636-1642-ben a filozófiát 

Mohila kollegája J. Kononovics-Gorbatszkij, később pedig Inoszent Gizel tanította. A hallgatók 

kezdetben tanulmányozták a filozófia tárgyát, feladatát és célját, és meghatározták annak 

felosztását. A filozófiát úgy értelmezték, mint az isteni és emberi dolgok ismeretének, okának és 

alapelveinek tanulmányozását szolgáló tudományt. Olyan tudománynak tekintették, amely az 

embert és a világot tanulmányozza. Hasonló megközelítés volt jellemző a nyugat-európai 

tudósokra is. 

A filozófiai tudományágak tanulmányozását az Arisztotelész által az ősi időkben javasolt 

sémával összhangban végezték. Eredetileg a logikát fogalmazták meg, amely figyelembe vette az 

emberi gondolkodás általános törvényeit és formáit. Ezek a kogníció elméletével kapcsolatos 

kérdéseket tartalmaztak. Aztán ott volt a fizika (vagy a természetes filozófia) vizsgálata, amely 

az ontológiai kérdéseket is felvette: a természetes test létezésének alapelvei, okai, mozgása, 

ideje, tér, stb. Információkat adtak a tudományról is. Ezután jött a metafizika (a természetfeletti 
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filozófia), amely kérdéseket tartalmazott ontológiai és részben teológiai kérdésekre - a lényegre, 

annak alapelveire, tulajdonságaira és típusaira; Isten fogalmára és a természetfeletti világra. 

Ezen túlmenően (természetesen nem szisztematikusan) az etikát a gyakorlati filozófia 

szakaszának tekintették. Az akadémián leginkább Arisztotelész népköve etikájára 

összpontosítottak, bár más ősi gondolkodók etikai nézeteit is felhasználták. Ugyanakkor az etikai 

tanfolyamok nemcsak a tisztán etikai problémákkal foglalkoztak, hanem a pszichológiai és akár 

politikai problémákkal is. 

Az Akadémia etikai tanfolyamát nagyrészt a XVIII. század első felében tanították. 

Nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban az etika az ukrán filozófiai gondolkodás önálló 

tudáságává vált. A filozófiai tanítás folytatása a teológia tanulmányozása volt. A nyugat-európai 

egyetemeken elterjedt tomista hagyomány szerint a filozófiának a teológiát kell szolgálnia. Ezt a 

megközelítést a Kijevi-Mohila Akadémia is kialakította. A teológiai problémák oktatására 

összpontosított az ész szempontjából. Az akadémia tanárai filológiai-kritikai módszert 

alkalmazták a különféle teológiai munkák tanulmányozásakor, összehasonlították őket, és a 

teológiai irodalmat tanulmányozták az egyház történetével kapcsolatban. 

A racionalizmus gondolata - az emberi elme felmagasztalása, a nagy lehetőségekbe vetett 

hit - volt a vörös szál a professzorok tanfolyamain keresztül. Az akadémia egyik első 

professzora, aki filozófiai kurzust olvasott, Kononovics-Gorbatszkij azt állította, hogy "a földön 

nincs semmi nagy, és az emberben nincs semmi nagy, és az emberben nincs semmi nagyszerű, 

csak az értelem". Hasonló nézetek, amelyek a korabeli nyugat-európai filozófusokra is 

jellemzőek, a korai megvilágosodás ideológiájának tükröződéseként tekinthetők. Később, a 

XVIII. század végén ez az ideológia, tovább fejlődve, viszonylag széles szellemi mozgalmat 

eredményezett. 

A filozófia oktatása az Akadémián hosszú fejlődési szakaszon ment keresztül, amely 

három szakaszra osztható. Az első szakasz a filozófia, mint tudományág megerősítésének 

időszaka volt. A második szakasz a filozófia virágzási periódusa a Kijevi-Mohila Akadémián. 

Ebben az időben hagyták jóvá a filozófiai tudományok szisztematikus tanítását. Az Akadémia 

professzorainak kurzusán a filozófiát tudományként kellett értelmezni, amely számos pontos 

tudományágat tartalmaz és a valószínű tudáson alapszik.  

Az Akadémia harmadik fejlesztési periódusa a XVIII. század második felére és a XIX. 

század elejére nyúlik vissza, az Akadémia 1817-es bezárásáig. Ez nehéz időszak volt az oktatási 

intézmény történetében. Az Akadémián folytatott oktatás következetlensége abban az időben 

egyre nyilvánvalóbbá vált. Sok európai országban, abban az időben megreformálták a 
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felsőoktatást - annak ideologizálására került sor, és a felsőoktatás egyre inkább a világi 

tudományágakra irányult. Különböző körülmények miatt azonban a Kijevi-Mohila Akadémiát 

nem reformálták meg. 

1783-1784-ben Samuel Miszlovszkij rektor elrendelte az oktatás orosz nyelven történő 

folytatását. Új tanárokat nevezett ki, és arra kötelezte őket, hogy oroszul tanítsanak, figyelembe 

véve a Nagyoroszországban használt kiejtést. Továbbá az Akadémián tanított tantárgyak 

egyesítését is elvégezte. 1786-ban megrendelése alapján elkezdte a "birodalom összes iskolája 

számára" törvényes tudományágak tanítását. Ez az időszak a filozófiai gondolkodás 

stagnálásának idejeként írható le a Kijevi-Mohila Akadémián. 

A XIX. század elején ismét felmerült a kérdés, hogy a kijevi akadémia átalakulhat-e 

egyetemi típusú oktatási struktúrává. 1804-ben T. Csackij a kijevi, volinyi és podóliai 

tartományok kormányzója ellátogatott az akadémiára és miután tanulmányozta annak 

tevékenységét, arra a következtetésre jutott, hogy ezt gyakorlatilag lehetetlen megtenni. Egyes 

vélemények szerint azonban, Csackij a lengyel nemesség kulturális érdekeit védte, és nem akart 

egyetemet megnyitni Kijevben, hanem olyan helyet keresett, ahol erős lengyel befolyás volt. 

A XVII–XVIII. század fordulóján megnőtt az igény a természettudományok iránt. Nyugat-

Európától eltérően, ahol elsősorban az egyház ellenállását kellett leküzdeni, Ukrajnában a 

természettudományokat papok, sok esetben főpapok művelték. A Kijevi-Mohila Akadémia 

professzorai előadásaikban felhasználták a legújabb tudományos vívmányokat. A fizikában 

megjelentek a mozgásról és kozmológiáról szóló fejezetek.  

A Kijevi-Mohila Akadémián létező filozófia soha nem vált ukrán filozófiává - inkább a 

nyugat-európai tudományos hagyományt képviselte, kiegészítve a reneszánsz és a modern 

nyugat-európai filozófia gondolataival. Az Akadémián bemutatott filozófia értéke kettős volt. 

Egyrészt egy szimbolikus, idegen világot váltott ki az ukránok számára, megakadályozva az 

ukrán filozófiai hagyomány teljes kialakulását még gyerekcipőben járásakor. Másrészt viszont ez 

a filozófia, egy viszonylag fejlett filozófiai kultúrát alkotott, amely elvileg szolgálhat az ukrán 

filozófia fejlesztésére. Ez a filozófia, amely a nyugati természetű, „latin”, ortodox teológiát 

szolgálta, és ezzel ellensúlyozta a katolikus és a protestáns terjeszkedést, Ukrajna sajátos 

történelmi körülményeiben a XVIII – XVIII. században az ukrán etnikai identitás egyfajta 

megőrzőjévé vált, amelyet akkoriban az ortodoxiához társítottak. 
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8. téma. Az ukrán filozófia fejlődése a XVII-XVIII. században. 

 

8.1. Inokentyij Gizel (Інокентій Гізель 1600 – 1683) filozófiai nézetei. 

8.2. Lazar Baranovics (Лазар Баранович 1620 – 1693) filozófiai nézetei. 

8.3. Jászáf Krokovszkij (Йоасафа Кроковського XVII. sz. közepe – 1718) filozófiai nézetei. 

8.4. Sztefán Jávorszkij (Стефан Яворський 1658 – 1722) filozófiai nézetei. 

8.5. Feofan Prokopovics (Феофан Прокопович 1677 – 1736) filozófiai nézetei. 
  

 

8.1.  Inokentyij Gizel (Інокентій Гізель 1600 – 1683) filozófiai nézetei 

A Kijevi-Mohila Akadémián a filozófia egyik első tanára Inokentyij Gizel volt. 

Fiatalkoráról ellentmondásos információk vannak. Egyes kutatók szerint Poroszországból 

származik, mások viszont úgy gondolják, hogy a Gizel a latin Kisel megfelelője, és ennek 

fényében a filozófus ukrán származású lehetett. Valójában élt abban az időben egy nemes Kisel 

család Volinyban. Közismert közöttük Adam Kisel szenátor, aki diplomáciai közvetítő volt a 

Recz Pospolita kormánya és Bohdan Hmelnickij között.  

Gizel tanulmányait valószínűleg a Kijevi-Mohila Akadémián végezte, majd külföldön 

tanult tovább. Később, visszatérve Kijevbe az Akadémia filozófia tanára, 1646-tól rektora lett. 

Gizel egy "Az összes filozófia munkája" (1645-1646) kéziratos tankönyvet hagyott hátra, 

amely a dialektika, a logika, a fizika és a metafizika kérdéseivel, valamint a "Filozófiai axiómák" 

(1646) című munkával foglalkozott. A XVII. század 50-es éveinek elején egyházi karriert 

folytatott, amikor egyes kijevi ortodox kolostorok rektorának választottk. Végül, 1656-ban lett a 

Kijevi Pecserszkaja Lavra (Barlangkolostor) archívumírója, amelyet élete végéig folytatott. 

Ebben a pozícióban Gizel jelentős hatással volt Ukrajna egyházi és társadalmi életére. 

Gizel személyében az ukrán ortodoxia védelmének fényes képviselőjére talált. Egyrészt 

határozottan ellenezte Kijev Metropolitanátusának a moszkvai patriarchátushoz való 

alárendelését, valamint az orosz beavatkozást az ukrán ortodox egyház ügyeiben. De másrészt 

Gizel úgy gondolta, hogy az ukránok csak az ortodox moszkvai cár támogatásával tudják 

megvédeni vallási jogaikat. Ezért ellenezte az 1658-os Hagyacsi-egyezményt, amely az ukrán 

földeket a Nemzetközösség autonóm részévé tette és nem támogatta az 1667-es orosz-lengyel 

Andruszovói-békét, amelynek értelmében Ukrajna jobb partját átruházták a lengyel oldalra. 

Gizelt a „Szinopszisz...” (1674), a keleti szláv történelem első nyomtatott tankönyve 

szerkesztőjének tekintik, amelyet többször újból nyomtattak (1676-ban, 1680-ban, 1718-ban, 
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1810-ben). A benne bemutatott történeti rendszer, amely dinasztikus elvre épült, előirányozta az 

orosz államiság áramlását Kijevből Moszkvába, és igazolta Oroszország egységét és 

oszthatatlanságát. Ezt a sémát az orosz historiográfia sikeresen alkalmazta. 

Gizel idején a Kijevi Pecserszka Lavra hatalmas kiadói és kulturális központtá vált, ahol 

nemcsak Gizel, hanem Baranovics "Szellem kardja", "A vallomások szavai csövei", továbbá 

Radivilovszkij  alkotásai is láthatók voltak. Gizelnek sikerült engedélyeztetnie a moszkvai Kijevi 

Pecserszka Lávra könyveinek eladását, és ott nyitotta meg az első speciális könyvesboltot. 

Gizel filozófiai nézeteiről beszélve meg kell jegyezni, hogy ő használta az ősi örökséget, 

az egyházi atyák, a középkori tudósok, a kortárs szerzők - D. Cardano, G. Galileo és mások - 

munkáit. Ő volt az első a Kijevi-Mohila filozófusai közül, aki megemlítette M. Kopernikusz 

heliocentrikus elméletét. 

A világ ésszerűségéről szóló tézise alapján úgy vélte, hogy az igazság Isten tevékenysége - 

„teremtett természet” - következményeinek figyelembevételével derülhet fel. Ebben véleménye 

összhangban volt a korábbi idők ukrán filozófusainak elképzeléseivel. A "teremtett természetet" 

ő úgy értelmezte, mint egy ideális entitás-univerzális csoportot, a magasabb létezésének sajátos 

képviselőit. Az univerzális megfelel analógjaik létezéséhez a dolgokban, de tagadta ezen 

analógok létezését a dolgoktól elkülönítve. 

Más episztemológiai problémák kapcsán a filozófus, figyelembe véve őket, nagy 

jelentőséget tulajdonított az érzékszervi tapasztalatoknak. Ugyanakkor a valódi tudás valódi 

forrását tiszta intellektuális tevékenységnek tekintette, amelyet az intuitív megértés pillanatai 

egészítenek ki. 

Természetesen Gizel filozófiájának egyik központi fogalma Isten volt. A filozófus úgy 

értelmezte Istent, mint szükséges és önellátó lényt. Olyan lény, amelynek lényege és létezése 

azonos. Ennek megfelelően Isten immateriális, halhatatlan, tökéletes, egyetlen, mindenütt jelen 

lévő, szabad lény. 

Az anyagot is hiányos anyagként jellemezte. Elsődleges entitásként nem tartalmazhat 

másik entitást, hanem ki kell egészíteni egy másik részével (formával). Ezért az anyagi dolgok 

nem léteznek forma nélkül. Mivel azonban pusztán lény, az elsődlegesség nem áll a tárgy és a 

forma közé. Ennek megfelelően a formája nem határozza meg. Így az anyag Gizel-értelmezése 

eltért a hagyományos tomisztikus megértéstől, mint tiszta lehetőségtől, amely nem rendelkezik 

saját létezésével.  
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Gizel számára, az Akadémia más filozófusaihoz hasonlóan fontos kérdés volt a mozgás, 

amelyet széleskörűen értelmezett. A mozgás, a gondolkodó szempontjából, a természetben 

bekövetkező változások sokfélesége. A filozófus a mozgás négy típusát különböztette meg:  

1) a megjelenés vagy születés, sőt, a semmiből a létbe való átmenet;  

2) halál, pusztulás, azaz a semmibe való átmenet, itt a növekedésre és a csökkenésre is utal;  

3) kvalitatív mozgás, változás, ha valami más minőségre kerül;  

4) helyi mozgás, vagyis térbeli mozgás, amikor egyik helyről a másikra mozog. 

Gizel a mozgás univerzális természetére mutatott rá, mint önálló teljes folyamatra. A 

természetben a dolgok összeomlása és kialakulása véleménye szerint összefüggenek - az egyik 

halála a másik megszületése. Az a mozgalom, amely bizonyos dolgok megsemmisítéséhez és új 

helyek megjelenéséhez vezet a küzdelemre és az ellentétek kölcsönös elnyomására épül. 

A mozgás magyarázatában a filozófus betartotta az impulzus tantételét. Így, figyelembe 

véve az elhagyott testek mozgását, azt állította, hogy a test motorja által kibocsátott impulzus 

hatására mozog. Ez a középkori ötletektől távolodó doktrína hozzájárult az új korszakban 

elterjedt mechanikus nézetek megerősítéséhez. 

Más ontológiai problémák (idő, tér, folytonosság és folytonosság) értelmezése során 

elsősorban Arisztotelész nézeteire támaszkodott. Ugyanakkor a kortárs filozófusok gondolatait is 

felhasználta. 

Noha Gizel nem tartott etikai tanfolyamot a Kijevi Akadémián, jelentős érdeklődést 

mutatott az etikai kérdések iránt. Ezt bizonyítja a "Béke legyen Istennel az emberhez" című írása. 

A munkát az ortodox papságnak szánta. Fő célja az volt, hogy megmutassa az embereknek, 

hogyan lehet elkerülni a bűnöket és megbékélni Istennel. Ennek során a filozófus bizonyos 

erőfeszítéseket tett a konzervatív ortodox hagyományoktól való távozásra, valamint az etikai és 

társadalmi problémák megfelelőbb megközelítésének felajánlására. 

Az előszóban Gizel figyelmeztette az olvasókat: munkájában "híreket" talál, olyan 

rendelkezéseket, amelyeket még nem osztottak meg az ortodox hívők számára. Az értekezés 

hangsúlyozta, hogy az új, nem hagyományos, nem ortodoxia rendelkezéseket elfogadhatják a 

hívők. Ezzel elméletileg igazolódott az ortodox egyház ideológiájának fokozatos átalakulásához, 

elfogadhatóságához. Ezenkívül a „Béke legyen Istennel az emberhez” című írásban kijelentette, 

hogy hasznos lenne utalni a nem ortodox szerzők munkáira és ötleteire. 

Ennek az orientációnak a célja az volt, hogy kiszélesítse a kulturális örökség körét, amelyet 

az ortodox hívők élvezhetnek. Ezenkívül Gizel traktátumában nyomokban (bár fátyolos 

formában) megtalálhatóak a reformáció motívumai. A szerző megfogalmazóinak reformálásával 
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közelebb került a belső vallásosság felé mutató orientáció, a külső irgalmasság bizonyos 

figyelmen kívül hagyásához. 

Például a prérifarkasban a szerző véleménye szerint "a szív kárára" van szükség. Ez a 

megbánás lehet mind külső, mind belső. Külső megbánás - amikor egy személy szomorúvá válik 

és sírni kezd. Az értekezés nem tagadja az ilyen kár értékét, "jó és dicséretes". Ez azonban „nem 

mindig szükséges”. Nagyobb érték a befelé mutató sajnálat, "amikor az akarat elfordul a bűntől". 

Még jobban megkülönböztethetőek a reformáció motívumai, amikor figyelembe vesszük a 

bűnök engesztelését. Azon dolgok között, amelyek megváltáshoz vezethetnek, Gizel elsősorban 

azokra az istentiszteleti formákra helyezi a hangsúlyt, amelyek valamilyen módon a belső 

vallásosságra összpontosítanak - ima, liturgia, vallomások. A keresztény kizsákmányolások, 

például a hajdísz viselése, a szent helyekre utazás, valamint a böjt és az imádat kevésbé 

értékesek a szerző szempontjából. Ezeknek a keresztény cselekedeteknek a célja csak a test 

megkínzása, nem pedig az Isten kedvelése és a mennyei boldogság megérzése. Az értekezés 

kontextusából egyértelmű volt, hogy mindenki egyéni felelősséget visel Isten iránt, és ki kell 

engesztelnie saját bűneiért. 

Gizel megengedte egyes ünnepi tevékenységek részleges figyelmen kívül hagyását. 

Például kötelező volt a liturgia ünnepnapokon történő kezelése. Véleménye szerint azonban 

bizonyos esetekben a hívők nem vesznek részt istentiszteleteken - ha fontos értékeket védenek, 

betegeket gondoznak, megbetegednek, vagy súlyos problémák zavarják őket. Hasonlóképpen, 

Gizel szerint azok, akik nem tudnak részt venni a liturgiában azért, mert az ünnepnapokon 

munkáltatják őket, vagy, mert nincsenek ünnepi ruháik, nem vétkeznek. Szerinte a külső 

könyörület egyéb elhanyagolása szintén megengedett, ha erre jó indokok voltak. 

Az értekezés az emberbe vetett hitben rejlik. A filozófus hivatkozik a józanészre, és 

minden erkölcsi kérdést ésszerű személyiséggel old meg. Megkísérelte elítélni az egyház bűnös 

ügyeit, figyelembe véve azokat a körülményeket, amelyek az embert bűnbe szorítják. Az ember 

nem eszköz az isteni gondviselés kezében, hanem saját sorsának és boldogságának alkotója. A jó 

és a rossz fő kritériuma egy racionális ember lelkiismerete. Ez kezeli az egyén tetteit. Az ember 

cselekedeteit szerinte az ember természetes törvénye vagy parancsa, valamint az isteni 

parancsolatok határozzák meg. Az emberi szabadság ugyanakkor az akarata és az oka velejárója, 

amely tevékenységét irányítja. Az ok révén értelmezni lehet az isteni parancsolatokat, és ennek 

megfelelően cselekedni. 

Gizel ideálja egy erős személyiség, sorsának és tetteinek mestere. Ahhoz, hogy 

magabiztosan érezze magát a saját hatalmában, a filozófus azt javasolja, hogy sokat olvassanak, 
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szórakozzanak, élvezzék az életet, élvezzék az előnyöket, vigyázzanak a test fáradtságára. 

Mélyen hisz az emberi elme hatalmában, és meg van győződve arról, hogy valaki segítség nélkül 

képes ellenállni a rossz cselekedeteknek. Ha valakit harag, bosszúvágy és más rossz érzések 

üldöznek, még akkor is megvan a képessége, hogy ellenálljon nekik - mert az embernek van 

elméje és akarata. 

Általánosságban Gizel tevékenysége a szakmai filozófia fejlesztésében fontos szakaszának 

tekinthető a Kijev-Mohila Akadémián.  

 

8.2.  Lazar Baranovics (Лазар Баранович 1620 – 1693) filozófiai nézetei 

Gizel utódja a Kijevi-Mohila Akadémia rektori székében Lazar Baranovics volt. 

Fehéroroszországban született, majd az Akadémián folytatta tanulmányait, ezt követően pedig 

először az Akadémia tanára, majd professzora. 1657-től Csernyihiv érseke volt, ezzel egy időben 

kijevi metropolita is (1659–1661, 1670–1685). Műhelyeket hozott létre az árvák, öregek és 

nyomorúságban élők gondozására, iskolákat szervezett, nyomdát alapított és latin iskolát 

létesített (1674).  Nyomdájában mintegy 50 könyvet és irodalmi művet nyomtatott szláv, lengyel 

és latin nyelven.  

Baranovics filozófiai nézeteit átitatja az akkoriban jellemző teológia, a vallás 

filozófiájának alárendeltsége. Meg volt győződve arról, hogy a Szentírás rendkívüli jelentőséggel 

bír az egész emberiség számára, különösképpen minden egyén számára, míg a filozófia csak az 

oktatás kérdése lehet az iskolában. Szerinte a filozófia alapvető fogalma az anyag fogalma. A 

filozófus felismerte két anyag létezését: az első - szellemi, a második - testi, létezőt részesítve 

előnyben. Nézete szerint a lelki és testi lény Isten által teremtett emberből áll, akit ésszerűen és 

szabad akaratával felruházott. Ez utóbbit Isten megismerésére kell irányítani, amelynek útja az 

önismeret, a hit és a misztikus szemléltetés útján fekszik. Ugyanakkor hitet adott az emberi elme 

hatalmában, megvilágosodásában, a társadalom erkölcsi önfejlesztésében, amely az emberbe 

vetett hitéből fakad. A földi és égi örömök hasonlóságainak akkoriban széles körű reneszánszát 

követve, a filozófus azt állította, hogy az erkölcsöt nem az egész földi, emberi gondolkodás vagy 

gyűlölet határozza meg, hanem az ésszerű önmegtartóztatás, a földi és égi értékek közötti arány 

megválasztása. Döntse el, hogy mikor szeretne boldog lenni: most és itt ("a földön"), akkor és ott 

("a mennyben"), megpróbálva összeegyeztetni az ősi szeretetet a földön zajló dolgokkal a 

középkori vallások keresztény megértésének misztikus aszketizmusával.  

Baranovics ellenezte a katolicizmust, a lengyel nemesi agresszió alapjául tekintette, 

azonban nagyra értékelte a népi kultúrát, az anyanyelvet, a széles körben használt népi humort, 
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megvédte Ukrajna nemzeti és vallási függetlenségét. Nem volt azonban országosan korlátozott, 

nagyra becsülte a lengyel nép tudományát és világi kultúráját, egyenlő kapcsolatokra törekedett 

az orosz, az ukrán és a lengyel népek között, megvédte az egész szláv világ egyesítésének 

gondolatát az akkori közös ellenség - a tatárok és törökök ellen. Hazafiként Baranovics hitte az 

oroszországi haladást, de mélyen meg volt győződve arról, hogy "eljön az idő, amikor nekik nem 

lesz szükségük külső segítségre, sőt el is hagyják őket. (az oroszokat- szerk.)" 

A XVII–XVIII. század fordulóján tovább éltek a vitairodalom hagyományai. Sok híres 

teológus emelte fel szavát a pravoszláv hit védelmében. 1676-ban jelent meg Baranovics „Az 

óhit új mércéje” című vitairata. A mű válasz volt a jezsuiták azon vádjára, miszerint az ortodoxia 

elavult és képtelen a megújulásra.  

A kor fontos irodalmi alkotásai voltak az úgynevezett szentbeszédek vagy prédikációk, 

amelyek ostorozták a kor társadalmi fogyatékosságait, elítélték az erkölcstelen cselekedeteket és 

útmutatóul szolgáltak az Istennek tetsző élethez. A műfaj meghatározó alkotásai voltak 

Baranovics szónoklat-gyűjteményei „A szellem kardja”(1666),  „Szentbeszédek trombitái” 

(1674).  

 

8.3.  Jászáf Krokovszkij (Йоасафа Кроковського XVII. sz. közepe – 

1718) filozófiai nézetei 

Fiatalkoráról annyi ismert, hogy a Kijevi-Mohila Akadémián tanult, majd nyugat-európai 

egyetemeken folytatta tanulmányait. 1683-ban visszatért Kijevbe, és 1683 és 1690 között, majd 

1693 és 1697 között költészetet, retorikát, filozófiát és teológiát tanított az Akadémián. 1708-ban 

kijevi metropolita lett. Ebben a pozícióban jelentős anyagi támogatást nyújtott a Kijevi-Mohila 

Akadémia számára.  

A filozófus a megismerés kérdéseiben megvédte a tárgy aktivitását. Úgy vélte, hogy az 

ember általános érzései a reflexió belső tulajdonságai. Az ember, az állatoktól eltérően, tisztában 

van az észlelt képességgel és képes megérteni azt. 

Elődjeinek lépéseit követve, nagyra értékelte az oktatás szerepét. Ezért hozzájárult a 

Kijevi-Mohila Akadémia fejlesztéséhez. A tudományos ismeretek kérdését szem előtt tartva a 

filozófus rámutatott a tárgytól való függőségére. Hangsúlyozta a tudás alárendelését a gyakorlati 

igényeknek, védte az elmélet és a gyakorlat egységét. Véleménye szerint a tudás felhasználása a 

megismerés célja. Magának a tudásnak csak akkor van értéke, ha azt a gyakorlati területen 

alkalmazzák. 
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Érdekes Krokovszkij véleménye az akarat és az intelligencia egyensúlyáról. Ezt a kérdést 

figyelembe véve a filozófus kritizálta a tomizmust, amely az akaratot az intelligenciától függővé 

tette. A filozófus éppen ellenkezőleg, azt állította, hogy az akarat az intellektus felett uralkodik. 

Véleménye szerint ez egy nemesebb potencia, amely a szabadság oka. A intelligencia azonban 

nemcsak az akaratától függ, hanem a tárgy ismeretétől, megértésétől is. Az intelligencia viszont 

csak az akaratot közvetítheti.  

Az episztemológia megfontolásakor természetesen az univerzum problémájával 

foglalkozott, elutasítva mind a nominalizmus, mind a realizmus szélsőségeit. A filozófus azon a 

véleményen volt, hogy nincs olyan univerzum, amely létezne az egyénen kívül. Ezért az 

univerzumok ilyen formán nem léteznek. Az univerzumok szerinte csak az értelem lényében 

léteznek. Ezek a többszörös tulajdonságok, és nem létezhetnek a dolgok világán kívül. 

A filozófus úgy értelmezte Istent, mint a világ (mozgatórugóját) alkotóját. Itt, mint sok más 

kijevi-mohilai professzor-filozófus, követte az arisztotelészi hagyományokat. A forma 

véleménye szerint meghatározza a tárgyak individualizálódását, meghatározza az anyagi világ 

dolgainak kvalitatív különbségét. 

A filozófiai gondolkodás fejlesztésében Ukrajnában nem annyira elméleti munkái, hanem 

gyakorlati pillanatai határozzák meg. Tevékenysége vezetett a filozófia szisztematikus 

tanításának megkezdéséhez a Kijevi-Mohila Akadémián. Ezen kívül, Krokovszkij ideje óta 

megteremtődnek a professzionális filozófia hagyományai Ukrajnában. 

 

8.4.  Sztefán Jávorszkij (Стефан Яворський 1658 – 1722) filozófiai 

nézetei 

Sztefán Jávorszkij a Kijevi-Mohila Akadémia fénykorának egyik legjelentősebb tanárai 

közé tartozik. Galíciában született polgári családban, tanulmányait a Kijevi-Mohila Akadémián 

folytatta. Tanulmányainak folytatása érdekében kénytelen volt átvenni a katolikus vallást, és még 

szerzetessé is válni. 1689-ben megérkezett Kijevbe, visszatért az ortodoxia kebelébe, és 

nyilvánosan elmagyarázta, hogy az "isteni hitből" való lemondást nem szívből, hanem szájon 

keresztül tette a tudás megszerzése céljából. Poetikát, retorikát, filozófiát és teológiát tanított a 

Kijevi-Mohila Akadémián. A filozófiai kurzusok mellett számos prédikáció (mintegy 250 

ismert), teológiai, és irodalmi mű szerzője. 

Jávorszkij sokat tett az oktatás fejlesztése érdekében az orosz területeken. A Moszkvai 

Akadémiát, annak kijelölt védelmezőjeként a Kijevi-Mohila mintájára újjáépítette. Így jött létre 

1701-ben a Moszkvai Szláv-Görög-Latin Akadémia. Jávorszkij csak Kijevből szállította tanárait 
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és professzorait, sőt magukkal vitték a hallgatókat is. Abban az időben a moszkviták nem voltak 

hajlandóak hallgatni a felsőbb tudományokat. Hosszú ideig a Moszkvai Akadémia tanárainak 

többsége, sőt egy részük is ukrán volt. 

Nagy figyelmet szentelt a megismerés kérdéseinek. Ragaszkodott az akkori népszerű 

érzékenységi nézethez, miszerint az értelemben nem volt semmi, ami az érzékekben nem volt. 

Az Akadémia professzorait általában az érzékenység iránti orientáció jellemezte az 

episztemológia kérdéseiben. Jávorszkij az érzéki lélekről beszélt, amely véleménye szerint "egy 

organikus test első cselekedete, amely érzelmi potenciállal rendelkezik". A filozófus az érzések 

szubsztrátját "az élet szellemének" tekintette, és nagy szerepet játszott a szív szenzoros 

felfogásában. "A természet" - mondta - az érzékszerveket a fejébe helyezi nem azért, mert ez 

végzi a szív általános előkészítését az érzékek számára. Az életszellemeket a szívbe vetítik és az 

idegeken keresztül továbbítják, amelyek a szívből származnak és az egész testben megtalálhatók 

”. 

A filozófus az érzéseit belsőre és külsőre osztotta. Véleménye szerint a látás, a hallás, az 

ízlés külső érzések, a belsők voltak az általános érzések, a fantázia, a képzelet, az értékelés, a 

memória, és az álom. A filozófus úgy gondolta, hogy a belső és a külső érzékek szorosan 

kapcsolódnak egymáshoz, és ennek megfelelően a belső függ a külsőtől. Az érzéki tudás képeket 

hoz létre. 

A külső érzékek és a külvilág érintkezéséről beszélt, úgy vélte, hogy csak a látás szervei 

érzékelik a környező tárgyakat az úgynevezett segítséggel. Lenyűgöző képek, amelyek az 

agyban jelennek meg. Más érzékszervek magukat a tárgyakat érzékelik, amelyek képessé válnak 

az agyon keresztül megjelenni. Az agy képeket is gyűjt és rendez. 

Szerinte a dolgok átfogó elképzelése átfogó érzetet ad, mely a fantáziából, a képzeletből, 

az érzékelésből, az álomból és az emlékezetből származik. A filozófus a fantázia fogalmát 

ugyanolyan értelemben értelmezte, mint Arisztotelész, vagyis a fantázia az a képesség, hogy 

képeket készítsen a jelenleg hiányzó tárgyakról az agyban maradt lenyűgöző reprezentációk 

alapján, amelyek valódi dolgoknak a külső érzékekre gyakorolt hatásából származnak. 

A filozófus az álmot a belső érzések munkájának megnyilvánulásaként tekintette. Alvás 

közben úgy gondolta, hogy a külső és a belső érzések közötti kapcsolat megszűnik. Az agyban 

levő lenyűgöző képek, amelyek a korábbi tevékenység eredményei, álmok forrásává válnak. Egy 

álomban az ember látja, amit érzékel, emlékszik arra, amit gondol, és mit akar. Az álmok jellege 

a test állapotától és attól függ, milyen folyamatok zajlanak az élettel kapcsolatban. Tehát ha éhes 

az ételről álmodik, ha szomjas az italokról és így tovább. Az álmok attól is függenek, hogy mit 
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csinál az ember: például építők házat építenek, katonák – fegyvereket használnak stb. A filozófus 

néhány álom szokatlan jellegét azzal magyarázta, hogy az ember szándékosan nem irányítja őket, 

így a képek benyomását véletlenszerűen kombinálják. Felhívja erre a figyelmet, de úgy véli, 

hogy magyarázatuk oka már a teológia kérdése. 

Jávorszkij úgy gondolta, hogy az érzések a tárgyak helyes és megfelelő megjelenítését 

adják, de csak akkor, ha a körülmények normálisak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet az érzések 

relativitáselméletére, arra, hogy ezek torzított elképzelést adhatnak egy adott dologról. 

A szenzoros megismerés a filozófus szerint csak a megismerés első, hiányos stádiuma. A 

magasabb, fejlettebb szakasz az intellektuális ismerete. Ez utóbbi az intelligens lélek 

tevékenységi körébe tartozik, amelynek véleménye szerint természetfeletti eredete van. A 

filozófus az alábbiak szerint képzelte el az intellektuális megismerés folyamatát: a külső tárgyak 

lenyűgöző képeket hagynak az emberben, az általános érzés miatt, hogy kifejező képekké 

alakulnak. Ilyen módon a kép, amelynek anyagi alapja volt, szellemi képmássá válik. Ezeket az 

átalakításokat a létező intellektus hajtja végre. A szenzoros észlelés eredményeként kapott 

különálló képeket összehasonlítva, az értelem összehasonlítja, hasonló tulajdonságokat találnak, 

amelyek beleolvadnak egy hasonló képbe. Ez a kép szerinte megragadja a tárgy lényegét. 

Az intelligencia működésének köszönhetően egy érzékelhető intelligens kép alakul ki, 

amely az első lépés a szellemi tudás felé, ez az a jel, amely megmarad az emberben. Bizonyos 

körülmények között kifejező, intelligens képmássá válik. Ebben a folyamatban, a filozófus hitte, 

hogy fontos szerepet játszik a szubjektum aktivitása, figyelme, a kognitív és önkéntes 

hozzáállása a tárgyhoz. Az ismert tárgyak képei a tudás cselekedeteivel összhangban léteznek, 

nem pedig az ilyen cselekedetek késztermékeiként. A filozófus szerint kognitív cselekedetek 

hiányában a tárgyak képei az emberi agyban lenyűgöző képekként, mint az expresszív képek 

lehetőségeként maradnak az emberi agyban. A képek közötti különbség a lehetőség és a valóság 

közötti különbség. 

Jávorszkij logikája során nagy figyelmet szenteltek az intellektuális megismerésnek. A 

logika rögzíti ezeket a képességeket. Ez "a tudományok eszköze, más tudományok vezetője, a 

tudományok ajtaja". A logika szakasza nála két részre oszlik. Az első három szellemi művelettel 

foglalkozik - meghatározással, megítéléssel és érveléssel. A második részt a tudás elméletének 

szentelte. Megvizsgálta a logika tárgyi és formális tárgyát, az anyagi és formális 

megkülönböztetést, jeleket, igazolásokat. 

Saját filozófiai kurzusain az ontológiával is foglalkozott. A látható világ alkotójának a 

filozófus Istent tekintette. A látható világ megteremtésének Isten adta az első impulzust. Ezen 
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kívül, a világ tulajdonságainak megfelelően fejlődik. Ha van kezdete, akkor nincs vége, örökké 

létezik. Még az utolsó ítélet sem a világ vége, hanem a létezés formáinak megváltozása. 

A filozófus nagy figyelmet fordított az anyag és a formák problémájára, azok 

összefüggéseire. A filozófus úgy gondolta, hogy az anyagot, mivel a természetben bekövetkező 

változások tárgyát képezik, három formában kell figyelembe venni:  

1) anyag, amelyből a természetes formákat levezetik;  

2) az anyag, amelynek a természetes formák ki vannak téve;  

3) az az anyag, amely körül a természetes erő hat.  

Ezen túlmenően az anyagot az első formátlan anyagokra és a már díszített második 

anyagokra osztja. 

A filozófus, a tárgyi világ formáinak állandó változásáról beszélve, megpróbálta megtalálni 

az anyagtervezés okát. "Maga az anyag – olvashatjuk egyik írásában –, amelynek vágya van, a 

természetes dolgok pusztulásának gyökere és oka. Az anyag kapacitása nem teljesen elégedett 

azzal a formával, amellyel rendelkezik. Az egyik forma birtokában van egy másiknak. Ezért 

egyes formák megsemmisülése eredményeként az anyag sok másra is szert tehet. És ez a 

pusztítás az ellenkezők küzdelméből fakad, amelyek kölcsönösen tolják és teszik ki az anyagot 

más formáknak”. Szerinte az ellentétek nem leválnak egymástól, ugyanabban a helyzetben 

léteznek. 

Az anyag fontos tulajdonságának Jávorszkij a mozgást tekintette, tevékenységére 

összpontosítva. A filozófus a következő megfontolásokat tette: "Az anyag a mozgás és a pihenés 

alapelve, mivel nemcsak passzív módon mozgatja az anyagot, hiszen a különféle cselekvések 

passzív alapelve, hanem aktívan meghatározza a beavatkozásukat bennük". A mozgást nem 

csupán térbeli mozgásnak, hanem minden természetes változásnak tekintette. Szerinte a mozgás 

magába foglalja a születést, mind a kvalitatív, mind a mennyiségi változásokat, valamint a 

redukciókat és a pusztulást. 

Jelentős helyet kapott természetes filozófiájában az okozati összefüggés kérdése. A 

filozófus részletesen elemzi a négy arisztotelészi okot - aktív, anyagi, formális és célzott. Ezen a 

négy okon túlmenően hozzáfűzi az eset okát és egy példát. A példa okára hivatkozva a 

természetes organikus dolgok elválaszthatatlan utánozását jelentette. "Az eset oka" érvelése 

szerint "az, hogy az eredménytelen és alkalmassá válik. Arra sürgette az embereket, hogy ne 

támaszkodjanak a szerencsére, hanem vegyenek részt a saját elméjük hatalmában. 

Jávorszkij természetes filozófiájában megtaláljuk a csillagászati ismeretek nyilatkozatát, 

beleértve Kopernikusz heliocentrikus rendszerét. A filozófus azonban nem fogadta el ezt a 
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rendszert. Előadása viszont hozzájárult a róla vonatkozó ismeretek terjesztéséhez. Ezen a 

kurzuson is vannak gyakorlati tippek, például a mezőgazdasági fejlesztéssel kapcsolatos tippek. 

Így a filozófus nem korlátozódott a spekulációra, és filozófiájának megpróbált gyakorlati irányt 

adni. 

Elsőre talán úgy tűnhet, hogy Jávorszkij filozófiájában egyedül Arisztotelészre és a 

hatalmas arisztotelészi hagyományra támaszkodik. Először is azonban, Ő volt Kijevi-Mohila 

Akadémián a filozófia oktatásának egyik első hírnöke. Másrészt megpróbálta figyelembe venni a 

filozófiájában a korabeli tudományos fejleményeket. És ez némi újdonságot és perspektívát adott 

neki. Mindezt utódja és versenytársa, Prokopovics fejlesztette tovább. 

 

8.5.  Feofan Prokopovics (Феофан Прокопович 1677 – 1736) 

filozófiai nézetei 

Az akadémia rektora és egyik leghíresebb filozófia tanára Feofan Prokopovics sokat tett a 

filozófia fejlődéséért is. Kijevben született kereskedő családban, azonban nagyon fiatalon 

elárvult, így anyai nagybátyja vette gondozásába. A Kijevi-Mohila Akadémián tanult, azonban 

nem fejezte be a teológiát, hanem külföldre ment 1696 körül. Később Krakkóban és Rómában 

tanult. Látogatott a németországi protestáns egyetemi központokba - Lipcse, Halle, Jena, ahol a 

filozófiai tudományok tanítását meglehetősen magas szinten végezték. 1704-ben szerzetes lett, 

1705 és 1716 között poétika, retorika, fizika, matematika, történelem, filozófia, teológia tanár 

volt a Kijev-Mohila Akadémián. 

Prokopovics filozófiai nézeteit tükröző irodalmi művek szerzőjeként is ismert. Leghíresebb 

irodalmi munkája a "Vlagyimir" egy dráma, amelyet a Kijev-Mohila Akadémia hallgatói 

rendeztek 1705-ben. Ez a játék filozófiai karakterekkel van tele. Olyan benyomást kelt, mint 

egyfajta ötlet- és gondolatjáték, ahol a főhősök nem élőlények. Ez a megközelítés azonban 

összhangban áll a barokk színház poétikájával. Az irodalomban találkozhatunk olyan 

véleményekkel, miszerint a "Vlagyimir" I. Péter reformjai miatti bocsánatkérését jelenti, és 

Vlagyimir személye maga I. Péter király. Valójában a "Vlagyimir" darabot nem szabad I. Péter 

bocsánatkérésének tekinteni. A mű I. Péter reformjainak még csak a kezdetén volt írva. V. 

Sevcsuk helyesen hiszi, hogy az alkotás az ukrán helyzetet tükrözi a XVIII. század elején. 

Vlagyimir valódi személye inkább I. Mazepa hetman volt. 

Prokopovics a XVIII. század elején az oroszországi egyházi reform ideológusává vált. Ő a 

Szellemi Rendelet (1721) szerzője, amelynek értelmében a király hatalmát legitimálták az 

egyház felett, és megszüntették a pátriárka intézményét, amelyet a szinódium váltott fel. 
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Emellett Prokopovics irodalmi öröksége is nagy és sokrétű. A költészet, retorika, logika, 

természetes filozófia, matematika kurzusok szerzője. Számos prédikáció, vers, a fent említett 

"Vlagyimir" dráma, "A serdülők első tanítása" pedagógiai munka, történelmi jellegű művek és 

még sok más tulajdonosa. Teológusként is közismert volt. Ezért természetesen véleményének 

rendszerében az egyik központi hely az Isten tana. A tézisben azt állította, hogy Isten létezett "a 

világ létezése előtt, ...mint a legtökéletesebb elme". Nem a semmiből teremtette meg a világot, 

hanem a teremtés előtt "az agyában minden lény, azaz prototípus, állandóan volt". A világ "az 

isteni jóság kiosztása" révén jött létre. 

Isten a filozófus szerint a legtökéletesebb elme, nem az embernek adható előre, hanem 

valamilyen utólagos bizonyítékot igényel. Ebben az esetben elhatárolta magát az ukrán vallási és 

filozófiai hagyománytól, amelyben az istenség misztikus, intuitív megértése fontos szerepet 

játszott. Ezért munkáiban idézi az Isten létezésének különböző bizonyítékait - kozmológiai, 

teleológiai, erkölcsi és politikai stb. Ezek a bizonyítékok bizonyos értelemben hasonlítanak a 

modern filozófusok, F. Bacon, B. Spinoza, R. Descartes, által kínált tézisekhez. 

Prokopovics szerint Isten értelmezésében léteznek deisztikus és panteisztikus pillanatok is. 

Egyrészt Istenről, mint a legtökéletesebb elméről, a bölcsességről, az örök igazságról, a 

láthatatlan mindenható hatalomról, a kiváltó okról beszélt. Másrészt kijelentette, hogy Isten 

mindenütt jelen van, azonosítva őt a természettel: "A természet teljes meghatározása egybeesik 

Istennel azokban a természetes dolgokban, amelyekben szükség van rá, és amelyek mozgatják őt. 

Ebből következik, hogy ez a meghatározás nem csak a természet ..., hanem nyilvánvalóan az 

anyagra és a formára is vonatkozik”. Ezért az Isten és az anyag, valamint formái azonos 

természetűek, különböző oldalról vették őket.. Az Istenről és a természetről szóló hasonló 

gondolatok egybeestek D. Bruno és B. Spinoza véleményével. 

Prokopovicsnál kifogásokat találunk az emberek antropomorf elképzeléseire vonatkozóan 

az isteni közös életmódról. Azt írta: "Nem ésszerű azok számára, akik úgy gondolják, hogy Isten 

olyan, mint egy ember, és hogy van feje és szakálla, karjai és lábai, valamint más testrészei". A 

filozófus rámutatott, hogy ezek az ötletek összekapcsolódnak az ókori népek meggyőződésével, 

akik a természet erőit, néhány erkölcsi tulajdonságot, valamint az embereket imádták. 

Ugyanakkor azt hitte, hogy a világon minden a természet sérthetetlen törvényei szerint történik, 

tagadta a csodákat és a különféle hiúságokat. A Bibliában leírt csodákat allegorikusan 

elutasította. Általános tevékenysége az ortodox vallás megreformálására törekedett, hogy az 

relevánsabb legyen a modern valósághoz. 
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A világ jelenségei megértésének modern megközelítéseit Prokopovics megtalálta az anyag 

értelmezésében. Szerinte az anyagot Isten hozza létre, de nem pusztítható el, semmisíthető meg, 

nem bővíthető vagy csökkenthető. Vagyis a filozófus megvédte az anyag 

elpusztíthatatlanságának gondolatát. 

A világ, amelyet érzéseinkkel érzékelünk, a dolgok anyagi kombinációja. Ez nemcsak a 

földre, hanem az égre is vonatkozik. A filozófus szerint mind a föld, mind az ég egy anyagból 

áll. Így Prokopovics, a Kijev-Mohila Akadémia többi tanárához hasonlóan, másképp nézte ezt a 

kérdést, mint Arisztotelész, aki állította a lényeges különbséget a menny és az alvilág között. 

Felismerve a föld és az ég anyagának homogenitását, felvetette a világok sokféleségének 

kérdését. Ebben az esetben M. Kuzanszkij, D. Bruno és G. Galilei követőinek tekinthető. 

A középkori filozófia egyik fontos kérdése a forma és az anyag kapcsolata. F. Aquinas és 

mások véleménye az volt, hogy az elterjedt anyag a formától függ, következésképpen a formai 

anyag valami másodlagos. Prokopovics szerint az anyag vagy a forma elsőbbségének kérdése, 

hogy az anyag létezése a formától függ-e, fordítva nincs értelme. Véleménye szerint az anyag 

elválaszthatatlan a formától, a forma az anyagtól származik; az anyag az a hordozó, ahonnan 

minden jön, és amelybe minden átalakul. A fizikáról szóló előadások során Prokopovics azt írta: 

„… az anyag egy mosott forma, vagyis: természeténél fogva az alakok számára készült, és nem 

más, mint egy bizonyos forma észlelésének és megtartásának képessége, ráadásul csak 

túlnyomórészt erre a célra szolgálnak és Isten teremtette”.  

Az anyag kérdése összekapcsolódott a mozgás kérdésével. Prokopovics ragaszkodott 

Arisztotelész véleményéhez, azt hitte, hogy a testek mozgását rejtett tulajdonságai határozzák 

meg - gravitáció és könnyűség, vastagodás és elvékonyodás, hő és hideg. Ez a megközelítés 

lehetővé tette Isten szerepének redukálását az elsődleges mozgatórugó szerepére, 

megmagyarázva az azt követő mozgást, a másodlagos okok cselekedeteit maga a természet által. 

Nem mondhatjuk azonban, hogy Prokopovics teljes mértékben megértette Arisztotelésznek 

a mozgásról szóló tanításait, ugyanis megpróbálja a mozgást a természet velejárójaként látni. 

Szerinte a természet "soha nem nyugszik". A filozófus általánosságban a mozgást nagyon tágan 

értelmezte - általában természetes változásként, amely nemcsak a térbeli elmozdulásokkal jár, 

hanem a mennyiségi változásokkal és a minőségi átalakulásokkal is. 

A mozgás és a pihenés kapcsolatáról beszélve Prokopovics megértette az 

ellentmondásaikat és összefüggéseiket. A filozófus ugyanis úgy ítélte meg, hogy a mozgás 

ellentétes a pihenés állapotával, és hogy az egyik test békessége társul egy másik test 

mozgásához. A testek mozgását a térrel és az idővel kötötte össze. A kérdés mérlegelésekor a 
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filozófus támogatta Arisztotelész nézetét a tér elválaszthatatlanságáról a testek között. Azonban 

hajlandó volt hinni, hogy a tér az a rés, amely elfoglalja a testet. Ez a megértés közel állt I. 

Newton véleményéhez. Az időt a mozgás egyes részei sorozatának tekintette. 

Az idő, a tér, a mozgás problémáját a filozófus összekapcsolta a véges és végtelen, 

szakaszos és folyamatos kérdésével. Különbséget tett a tényleges végtelenség között, amelyek 

minden része egyszerre van egyidejűleg, és a lehetséges végtelenség között, amelyeknek minden 

része nem létezik egyszerre, de csak néhány közülük, a többi fokozatosan hozzáadódik. 

Prokopovics hitt az emberi elme hatalmában, azt hitte, hogy az ember sok mindent képes 

megtanulni. A filozófust ebben a modern filozófia befolyásolta. Ezért nagyra becsülte a 

tudományos ismereteket, kedvenc tantárgyának tartotta a matematikát, és hozzájárult a Kijevi-

Mohila Akadémia tanításának folytatásához.  

Ugyanakkor a filozófus a teológiát a tudományoktól elválasztotta. A teológia szerinte, az 

isteni kinyilatkoztatáson alapul. Az ősi időkben adták az embereknek és akkori megértésüknek 

megfelelően. Ezért a kinyilatkoztatást az érvek szempontjából javítani kell. A filozófus úgy 

vélte, hogy nem szabad ellentmondani a kinyilatkoztatás, az emberi elme és a természet 

törvényeinek. De ha ellentmondások vannak a tudományos tények és a bibliai szövegek között, 

akkor ezeket utólag képletesen kell értelmezni. A tudományos adatoknak azonban 

érintetleneknek kell maradniuk. Például úgy gondolta, hogy amikor M. Kopernikusz matematikai 

és fizikai érvelései bizonyítják tanításaik valódiságát, a Biblia nem jelenthet akadályt nekik, 

mivel képletesen értelmezhető. 

A filozófus három létfontosságú tulajdonságot azonosított - vegetáció, amely biztosítja az 

élőlény növekedését és fejlődését; érzékenység a látás, íz, érzés stb. szerveivel kapcsolatban; 

gondolkodás, amely ítéleteket és következtetéseket hoz létre. A növények eredendően csak 

vegetatívak, állatok - vegetatívak és érzékiek, emberek - mindezek a tulajdonságok jellemzik. 

Nagy figyelmet szentel az érzések figyelembevételének. Úgy vélte, hogy egy érzéki képet 

érzetek és aktív képzelet hatására hozták létre. A képnek objektív alapjai is vannak a képben, 

valamint az az érzés, amellyel ez felmerül. Vagyis véleménye szerint az érzékszervi tapasztalat a 

tudás alapja.  

A filozófus a mentális megismerést is magas szintre helyezte. Véleménye szerint mindent 

ésszerűen ellenőrizni kell. "Az elme - mondta -, egy szükséges erő, amely nem terjeszthető túl az 

objektum megjelenésén, csakúgy, mint a nyitott szem nem láthatja el, mi van előtte". Ha azonban 

az érzéseket egy tárgy közvetlen fellépése okozza, akkor az elmét olyan tárgyak is kiválthatják, 

amelyek valójában hiányoznak. Képesek maga felé irányítani a tetteit. 
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Különbséget tett az érvelés és az érvelés között, szemlélődő vagy spekulatív. Az éberségi 

műveletek az észleléssel kapcsolatos fogalmakon alapulnak. A szemlélődő elme ugyanakkor 

olyan fogalmakon működik, amelyeknek alapja van a dologban, de az elme fogalmának tekinti 

őket. 

A filozófus a kognitív műveleteket a nyelvhez kötötte. Mögötte megértett mindent, ami 

nem volt, valamint a nyelvtudományt veszi figyelembe, függetlenül attól, hogy belső beszéd, 

dialektika (logika). A nyelvtan azonban megvizsgálja a külső beszédet és annak normáit, a 

retorika pedig a belső beszédet külsőre alakítja, színesebbé és meggyőzőbb képessé téve azt. 

Prokopovics a szavakat jelekként értelmezi. A táblák és azok jelölése különböznek 

egymástól. A jeleknek nincs szükséges kapcsolatuk a dolgok természetével. A szavakat 

tetszőlegesen fogadják el a jelek. Ha azonban a jelek ugyanazt jelentenék és cserélhetőek, akkor 

ugyanaz a jelentésük. A tudományos igazság keresése szerinte egy összetett és tartós folyamat, 

amely sok generáció erőinek koncentrálását igényli. A filozófus tisztában volt a megismerés 

történelmi korlátaival és nem szégyellte azt mondani, hogy nem tud valamit vagy kételkedett 

benne. 

A filozófus különösen értékelte azt a tudományos kutatást, amely az emberiség számára a 

gyakorlatban alkalmazott felfedezéseket adta. Ebben az értelemben a filozófus a korai 

megvilágosodás tipikus képviselője volt, amikor a gyakorlati technikai újításokat nagyra 

értékelték. Ezeknek a felfedezéseknek - véleménye szerint - az egész emberiség tulajdonának 

kell lennie, a haladás alapjául. Ezért azt tanácsolta, hogy ne szégyellje mindazt, ami a többi 

nemzetnél a legjobb: "Van egy ésszerű ember és olyan ember, aki nem szégyelli, hogy másoktól 

jót vegyen". 

Figyelemre méltóak Prokopovics gondolatai a tudomány tárgyáról, általános fogalmairól, a 

megismerés módszeréről, az elméleti és a gyakorlati kapcsolatról. A filozófia tárgya megnevezi 

azt, ami ismert vagy ellentétes az elménkkel, és ennek alá kell rendelnie. A tárgy alárendeltje az 

objektumnak. A tárgy létezik, mielőtt megismernék az alanynak az objektumra gyakorolt 

hatásait, és fordítva. 

Természetesen Prokopovics értékelte a logikát. A logikából kezd el filozófiát 

tanulmányozni - elvégre ez a megközelítés volt a hagyomány az akkori tudományos életben. A 

filozófus azon a véleményen volt, hogy az igazsággal ellentétben nem lehet olyan szillogizmust 

felépíteni, hogy helyes legyen az anyag (azaz az alapok igazsága) és a forma vonatkozásában. A 

filozófusban a logika, Arisztotelészhez hasonlóan, ontológiai marad. A filozófus mégis ellenzi a 

logika és az ontológia keveredését, követelve azok egyértelmű körülhatárolását. 
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A filozófus különös figyelmet fordított az okozati összefüggésekre, amelyek egyre 

nagyobb szerepet játszottak a kutatástudományban. Úgy vélte, hogy "az okok a forrás anyagi 

természetében találhatók". És a dolgok ismeretében a legfontosabb az, hogy megismerjük őket a 

kiváltó okok miatt. Az okok tudatlansága a csodákba vetett hithez vezet, ami különösen az ókori 

világban volt jellemző. 

Prokopovics szerint, bár ez cél, mégis kezdete, de „cselekedetei után” létezik. Először is, a 

cél csak tökéletesen létezik. Ezért a cél-okozati összefüggés nem valóság, hanem egy akaratot 

irányító szándék. 

Figyelmet fordított az elmélet és a gyakorlat kapcsolatára. Úgy vélte, hogy minden 

tudomány és művészet közvetlenül vagy közvetve a gyakorlati tevékenység igényeiből fakad. 

Ezért a tevékenység a tudomány alapja. Maga a filozófus a tudományt gyakorlati és elméleti 

részre osztotta. Például a logikát a tudomány tudományának tekintette, mivel feltárja a mentális 

műveletek helyességét, ugyanakkor egy vizsgálati módszert állít elő, amely más tudományok 

számára nyitja az utat az igazság megismerésére. Az elmélet a gyakorlat. 

Figyelemre méltó esztétikai nézete. Úgy vélte, hogy a művészet alkotja a természet alapját. 

Megpróbálta megragadni a művészet és a természet összes hasonlóságát. Azt írta, hogy a rajz az 

árnyékokból, az épületekből - a barlangokból, vitorlákból - a madarak repüléséből, a halszárból - 

evezőből, farkából - a kormányból származik. Ugyanakkor a filozófus a művészetet széles 

értelemben értelmezte - nemcsak mint konkrét szellemi és gyakorlati, hanem anyagi és 

gyakorlati emberi tevékenységet is. 

Prokopovics felhívja a figyelmet a természeti alkotások és a művészet közötti 

különbségekre is, rámutatva, hogy a természet valódi dolgokat teremt, a képzelet pedig a 

képzeletbeli művészetet. A természet alkotásait tökéletlen anyagból, a művészet pedig a 

tökéletes lényegéből formálja, tehát nagyobb hatású. 

Prokopovics a művészetet a tágabb értelemben készségnek, találékonyságnak, tökéletes 

kézművességnek tekintette. Számára ez egy magasabb szintű készség. A művészetet a művész 

azon képességével társították, hogy természetes tulajdonságai alapján új minőséget nyújtson a 

tárgyhoz. 

Nagy figyelmet szentel a költészet filozófiájának. Hangsúlyozta, hogy a költészet szülte a 

filozófiát, és meghatározó szerepet játszott annak kialakításában, így a költők gyakran 

filozófusként viselkedtek. A filozófus úgy gondolta, hogy az ókori filozófia költői az 

igazságokat, amelyeket az ókori filozófusok találtak, dalok és mítoszok fedezete alatt 

közvetítték. Nem meglepő, hogy irodalmi munkáját filozófiaiként értelmezte. 
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A filozófus mikrokozmosznak tekintette az embert - a nagyvilág egyfajta másolatát 

(makrokozmosz). Az emberi boldogságról beszélve, az epikusokhoz hasonlóan, rámutatott, hogy 

az összekapcsolódott az élet szükségleteinek kielégítésével. Valójában az etikai tanítás 

középpontjában a szükségletek és azok kielégítésének problémája állt. A jót külsőre és belsőre 

osztotta.  Az ember boldogságát úgy értelmezi, mint kellemes életet, szenvedéstől mentes életet. 

A vagyont illetően nem ítéli el a felhalmozódását, hanem csak a luxust, azaz a vagyon "rossz 

felhasználását" ítéli el. Az ilyen szemlélet nagyrészt egybeesett G. Szkovoroda véleményével. 

Nagyon érdekes Prokopovics társadalmi-politikai nézete. A filozófus jóváhagyta és 

támogatta az állami és egyházi vezetés átszervezését, a mérnöki és építészeti ügyek fejlesztését, 

az ipari vállalkozások építését. "Szeretnénk látni az előnyöket? ..." – mondja I. Péter egyik 

dicséretében. – Másoknak soha nem volt művészetük, és az egyszerűség kedvéért egyik helyről a 

másikra folyókat és csatornákat ástak ”. 

A népek fejlődését és jólétét összekapcsolta az oktatással. Ez a megértés különösen a 

Szellemi Szabályzatra vezethető vissza, amelyet ő írt és hivatalos dokumentumként tartották 

számon. Itt olvassuk: "Ha a történeteket úgy nézzük át, mint az elmúlt évszázadok távcsövein 

keresztül, akkor sötétebben rosszabbnak látnánk, mint a világos doktrínákban, az időkben ..., 

mert a jó és hangos tanítás mind az anyaország, mind az egyház gyökerei számára hasznos.” 

A filozófus az Orosz Tudományos Akadémia létrehozásának fő támogatója. Kezdetben egy 

egyetemi típusú egyetemi intézmény létrehozását tervezte Szentpéterváron, ahol nagy figyelmet 

szentelnének a természettudományok tanulmányozásának. Ezt az intézményt Petergardennek 

(Péter kertjének) hívták volna. Végül is az Epicurus Filozófiai Iskolát "Szomorúnak" nevezték el. 

Alapok hiánya miatt úgy döntöttek, hogy egy kevésbé ambiciózus projektre korlátozódnak - egy 

tudományos központra, a Tudományos Akadémia létrehozására, leányvállalati oktatási 

intézményekkel. A filozófus az újonnan alapított Akadémia védelmezőjévé vált, mivel sokat tett 

a kísérleti tudomány és a matematika fejlesztése érdekében. 

Az állam elmélete, amelyet Prokopovics készített, a megvilágosodott abszolutizmus 

elmélete. Ezen elmélet alátámasztásakor mind a „természetes elme” érveire, mind a bibliai 

kinyilatkoztatásra nagy figyelmet fordít. Ez utóbbi különösen neki volt szükséges, hogy 

ellenálljon az egyházi ellenzéknek, és ne vádolják meg eretnekséggel. 

Abból a tényből indult ki, hogy az állam az emberi fejlődés egy bizonyos szakaszában 

merült fel. Volt idő, amikor az emberek anélkül éltek, hogy tudták volna az állami hatalom 

fogalmát. Az állami életről beszélve a nem idealizálta azt, úgy gondolta, hogy benne van béke és 
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háború, szeretet és gyűlölet, jó és rossz. Ennek ellenére az ember számára természetesebb a jó 

létrehozása, ami a természet ajándéka. Ezt a jóindulatot a lelkiismeret ösztönzi. 

A természet törvényeiről beszélve, nagy jelentőséget tulajdonított azoknak, amik 

közvetlenül az ösztöneikből származnak. Elsőként a szülők gyermekekkel kapcsolatos 

aggodalmát vetette fel, amely véleménye szerint minden életben rejlik. 

Maga a hatalom szükséges ahhoz, hogy ne sértse meg a természeti törvényeket, 

megfékezze az emberi gonoszt, és megvédje az emberek együttélését. Ha nem így lenne, a Föld 

már régen üres lenne, és az emberi faj eltűnt volna. 

A halál megakadályozása érdekében az emberek egymás közötti megegyezéssel át kell, 

hogy adják akaratukat egy embernek – az uralkodónak. Miután megadták akaratukat az 

uralkodónak, az emberek már nem tudják elvenni. Ezért engedelmeskedniük kell a mesternek, 

bármit is tesz az uralkodó, az embereknek nincs joga elítélni feletteseiket. Nem szabad az 

uralkodóra mutatni, és nem kell lázadni ellene. Az embereknek engedelmeskedniük kell a 

hatalom örököseinek is. 

Ilyen elméleti megfontolások alapján Prokopovics elítéli korábbi példaképét I. Mazepát, 

aki fellázadt I. Péter ellen. Elítéli a Zaporizsjai kozákokat is, akik támogatták a lázadó hetmant. 

"Semmi más nem volt Zaporizsjá-ban" - írja -, csak a rohamos rablások és önkényes emberek, 

akik félelem nélkül, tolvajként akartak élni. A gyülekezet sokáig megérdemelte a nemzeti 

szuverén gonoszok felszámolását, de ők maguk árulást követtek el Oroszországgal szemben.” 

Szerinte a legfelsőbb hatalom kötelességeit az emberek előnyeinek kell tartaniuk. A 

királynak gondoskodnia kell az emberek jólétéről, gondoskodnia kell arról, hogy törvényeket és 

nemzetbiztonságot szabályozzák, valamint hogy megfelelő végzettséggel rendelkezzenek. 

Ugyanakkor a filozófus megjegyzi, hogy a király még azt is megteheti, amit az emberek nem 

szeretnek, hogy ez „ne legyen káros és Isten akarata konzisztens”. 

Prokopovics szerint a legjobb módszer az emberek kedvességének biztosítására az, hogy 

csak egy állam lehet erős egységében. Az Orosz Birodalomban ezt az egységet egy örökletes 

monarchia garantálta. 

Monarchikus nézetei alapján Prokopovics az orosz történelem hagyományos rendszerének 

egyik alkotója lett, amely ma is érvényben marad az orosz historiográfiában. A filozófus nagyra 

becsülte a történelem, mint "az élet tanára" közmondást. (Szerk. Historia est magistra vitae) 

Elmondása szerint fő feladata az ősei hősies cselekedeteinek bemutatása. A retorika során azt 

mondta: „Nagyon szomorúan gyászoljuk, hogy őseink példái nem jutottak el hozzánk, ilyen 

kitartással most erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a mi korunkban a tétlenség 
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és a tudatlanság miatt mi történik, elsötétült és ismeretlen lett”. A retorika során még egy külön 

fejezetet is készített a történelem és az írás módszeréről. Ezen kívül számos történelmi művel 

rendelkezik - "Gyűjtemények krónikákból", "Orosz uralkodók nyilvántartása magától Ruriktól 

Nagy Péter császárig", "Nagy Péter császár története születése óta és a poltavai csata". " Nagy 

Péter halála, Oroszország császára, novella"," A választások és a trónra való emelkedés 

története” és mások. 

Prokopovics esetében nem csak filozófiai műveltségéről beszélhetünk, hanem nézeteinek 

eredetiségéről is. A filozófiában és a teológiában általában Arisztotelész vonalát követte, és 

megpróbálta figyelembe venni a tudomány területén bekövetkezett új fejleményeket. Ezért az a 

vágy, hogy aláássák a teológia értékét, hogy a filozófia tudományos és gyakorlati jellegű legyen. 

Ez a filozófia illeszkedik a korai megvilágosodás ideológiájához. 

A társadalmi-politikai szempontból Prokopovics az európai gondolkodás megszerzésével 

megpróbálta igazolni az abszolutista birodalmi állam szükségességét Oroszországban. Bizonyos 

átalakulások ellenére az általa létrehozott abszolutizmus ideológiája évszázadokig fennmaradt, és 

ma is érezteti hatását. 
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9. téma. A felvilágosodás filozófiája Ukrajnában 

 

9.1.  Mihaljo Kozacsinszkij (Михайло Козачинський 1699 – 1755) filozófiai nézetei. 

9.2.  Hrihorij Szkovoroda (Сковорода Григорій Савич 1722 – 1794) filozófiai nézetei. 

9.3.  Sztefán Kalinovszkij (Стефан Калиновський 1700 körül – 1753) és filozófiai nézetei. 

9.4.  Hrihorij Konickij (Григорій Кониський 1717 – 1795) és filozófiai nézetei. 

 

9.1.  Mihaljo Kozacsinszkij (Михайло Козачинський 1699 – 1755) 

filozófiai nézetei 

A XVIII. század második felében új eszmékkel gazdagodott az ukrán filozófia kincstára. A 

Kijevi Mohila Akadémián 1739-ben tartott filozófiai előadás-sorozatot a híres író és ismert 

közéleti személyiség, Mihajlo Kozacsinszkij. Megismertette diákjait a természetes és 

elidegeníthetetlen emberi jogok eszméivel, amelyek abban az időben születtek Nyugat-

Európában. Gondolatait a Társadalmi politika című műben fogalmazta meg.  

Kozacsinszkij Jampil városában született egy szegényes ukrán nemesi családban. A Kijev-

Mohila Akadémián végezte tanulmányait. Tanulmányaival egy időben széles körben utazott, 

számos szláv országban, sőt Németországban is látogatást tett. Visszatérve Ukrajnába, 1739-től 

filozófiát tanított a Kijev-Mohila Akadémián, ahol három kétéves tanfolyamot tanított.  

Kozacsinszkij személye egy tipikus képviselője a felvilágosodásnak. Ő, akár csak 

Prokopovics és más kijevi-mohilai professzorok, úgy gondolta, hogy az oktatás a társadalmi 

fejlődés fő mozgatórugója és hozzájárul a világ javulásához. Az egyén és az egész társadalom 

életében és tevékenységeiben a legmagasabb bíróként az elmét ismerte el. Véleménye szerint az 

ember boldogságának forrása az a képessége, hogy saját tudatát használja az irányelvek állandó 

megvalósításában, az életben. A filozófus elhagyta a hatóságokkal szembeni kritikátlan 

hozzáállást, elítélte a hiúságot és a csodákba vetett hitet. Nagyra értékelte az ember önismeretét. 

Az ismeretelmélet kérdéseiben a filozófus arra a lehetőségre alapozott, amely objektíven 

létezik, függetlenül az embertől. Kifejezte hitét az emberi elme korlátlan képességében, mind a 

tudás, mind a hit területén. Úgy hitte, hogy egy ember elméje olyan, mint egy "tiszta tábla". 

Ennek megfelelően nincsenek veleszületett ötletek. A veleszületett csak az érzés, elképzelés, 

gondolkodás képessége. Minden más a külvilág hatására alakul ki. A tudás igazságának 

kritériumát "a tudat természetes fényének" tekintette. 
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A filozófus a "kettős igazság" elméletében állt, különbséget téve a filozófia és a teológia, a 

tudomány és a hit, a természetes és a természetfeletti között. A filozófiát az értelem szférájaként, 

a teológiát a hit szférájaként értelmezte. Nagyra becsülte a tudományt, a tudományos kutatást, M. 

Kopernikusz és G. Galileo nézeteit támogatta. 

Az ontológiai kérdéseket figyelembe véve Kozacsinszkij elismerte Istent, mint a természet 

alkotóját, valamint a mozgás és fejlődés külső okát. Isten, a világ megteremtése és az 

önfejlesztés, mozgalom és tökéletesség belső oka, nem beavatkozik a természetes folyamatok, 

események és jelenségek folyamatába. Ő csak a stabilitás és a rend garanciája a természetben, a 

természeti törvények védelmezője. 

A test, amelyet a filozófus anyagként kezelt, rendelkezik az anyag létezésének 

tényezőjével. Ezt a tapasztalatból veszik észre. Tekintettel a természetes dolgokra, azok eredetére 

és megsemmisítésére, szerinte a primitív anyag létezésére gondolunk. Nem látható, csak 

gondolkodni lehet róla. 

Hangsúlyozta továbbá az anyag és a forma egységét. Egyrészt az anyag a formára 

törekszik; másrészt a forma - az anyag. Az anyag és a forma a természetes lét két szükséges 

alapja (alapelve), amelyek nélkül nem létezhet. Véleménye szerint az anyag minden testben 

azonos; nincs különbség a mennyei test és a földi anyag között. 

A mozgást az anyagi testek szükséges tulajdonságainak tulajdonította. Változásnak 

tekintette, amelynek köszönhetően a dolgok különböztek a korábbiaktól. Hat mozgástípust 

számolt: születést és halált, növekedést és csökkenést, a minőségváltozást és az elmozdulást. A 

nyugalom állapotát kétféleképpen vették figyelembe: negatívan, amikor a testben nincs mozgás, 

és pozitívan, ha a pihenést a mozgó test meghatározásának tekintik. A testhez kapcsolódik az 

idő. A filozófus úgy gondolta, hogy amikor időt veszítünk, elveszítjük a legtermészetesebb 

dolgot. 

A Kijevi-Mohila Akadémia egyik professzoraként filozófiai kurzusába beépítette az etikát. 

Igaz, etikai tanfolyamán nem pusztán az erkölcsi kérdések megfontolására kell gondolni. A 

gyakorlati filozófia számos kérdésére kiterjed, ideértve: a politikát. Ez utóbbival szemben inkább 

negatív hozzáállása volt. Például, ahogyan meghatározza a politikusokat: „A politikusok nevén 

olyan emberekre gondolunk, akik igazság és hamisság révén tiszteletre törekszenek. 

Természetesen az összes boldogságot hatalommal, nemességgel, becsülettel, dicsérettel, 

dicsőséggel, pompával összpontosítják... A hatalom az összes kitüntetést uralja”. Ilyen 

megfontolások szükség esetén megtalálhatók az „anarchikus” ukrán mentalitás 

megnyilvánulásaiban, amelyeket az állam és a politika elfogadásának hiánya jellemez. 
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A szabadság helyet foglalt el Kozacsinszkij etikai és társadalmi nézeteiben. Az "emberi 

természet" fogalmát úgy értelmezte, mint az ember önmegőrzés iránti vágyát. És ezt, véleménye 

szerint, alárendelték a "természeti törvényeknek". A filozófus az emberi jogok 

legfontosabbjainak az élethez, a lelkiismeret szabadságához, a magántulajdonhoz és a 

választáshoz való jogot tekintette. Ahol nem volt jog, úgy gondolta, ott nem volt szabadság sem. 

Az ember természetes állapota, véleménye szerint, nem nyilvános, hanem az állami (polgári) 

állapot, amely nem zavarja, hanem éppen ellenkezőleg, megerősíti a „természeti törvény” 

hatását. Ebben az állapotban lehet teljes mértékben megvalósítani a természetes emberi jogokat. 

Prokopovicstól eltérően, Kozacsinszkij elfogadhatatlannak tartotta az emberek természetes 

jogainak elidegenítését az állami hatalom érdekében, amikor társadalmi szerződést kötnek. Ha a 

tulajdonos megsérti a természeti törvényt, akkor neki és alanyainak meg kell "világosodniuk”, és 

így be kell tartaniuk a "természeti törvényt". 

Az etikai tanfolyamain a filozófus nagy figyelmet fordított a boldogság és az áldás 

kérdéseire. Az ellátásokat természetes és mesterséges jellegűre osztotta. A természetes az, ami 

kapcsolatban áll a természetes igények kielégítésével (étel, ruházat, ház stb.). A mesterséges 

előnyök azonban az ember természetéhez nem szükségesek, hanem segítenek. Természetes 

előnyök nélkül nem létezhet. Ezek azonban még nem teszik boldoggá az embert. A boldogság 

nem érzéki öröm, nem hatalom, becsület, dicsőség. A test egészségéről, a "jó szerencséről" szól. 

Ahhoz, hogy ez a személy tudás segítségével mozogjon, mások iránti szeretet érzésére van 

szüksége. 

Kozacsinszkyij filozófiai nézetei a filozófiai gondolkodás fejlesztésének fontos szakasza a 

Kijev-Mohila Akadémián. Természetes filozófiája némi hatással volt Konickijre, az etikája pedig 

Szkovorodára. 

 

9.2. Hrihorij Szkovoroda (Сковорода Григорій Савич 1722 – 1794) és 

filozófiai nézetei  

Kozacsinszkij leghíresebb tanítványa Hrihorij Szkovoroda volt. Egy ukrán kis faluban, 

Csornuhiban született, 9 évesen azonban elveszítette a szüleit, ezt követően szerzetesek nevelték. 

Tanulmányait a Kijevi Mohila Akadémián folytatta. Minden szabadidejét a könyvtárban töltötte, 

a könyvek között sohasem unatkozott. Nagyon sok nyelven beszélt, beleértve az ősi és modern 

nyelveket is.  

1745-ben Magyarországra utazott, ahol öt évig volt a tokaji pravoszláv templom énekese. 

Hazatérve költészetet tanított, majd 1753-tól házitanítói állást vállalt. Kovljarban írta első 
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verseit, amelyek később bekerültek az „Isteni dalok kertje” című kötetbe. 1759-től költészetet, 

stilisztikát továbbá görög nyelvet tanított a harkivi valamint perejaszlavi kollégiumokban. 

Pedagógiai tehetsége olyannyira kiemelkedő volt, hogy kidolgozta saját teológiai tanítási 

módszereit. Elsősorban arra törekedett, hogy hallgatói megtanulják a gondolkodás, az elemzés és 

a következtetések levonásának képességét. Sajnos ez a személet akkoriban nem tetszett a 

hatóságoknak. Szabadgondolkodó lévén, több nézeteltérése támadt a harkivi kollégium 

vezetőségével, ezért kénytelen volt elhagyni a pedagógiai pályát.  

Ugyanakkor úttörő volt a hallgatók tudásának és tanulásának értékelésében. Ismeretes, 

hogy Szkovoroda skáláján 12 mutató szerepelt, tehát kijelenthető, hogy ő volt a tizenkét pontos 

rendszer alapítója a hallgatók tudásának értékelésekor. 

Szintén ismert az az eset, amikor Szkovoroda házitanítóként dolgozott Stefan Tomara 

nemesnél, akinek birtoka Perejaszlav közelében volt. A nemes fiának többnyire ismeretes 

nyelveket és irodalomtudományokat tanított. A tanár és a diákja barátságos, bizalmi kapcsolatot 

tartottak fenn. Egy nap félreértés történt, ami szerint Szkovoroda, "Ó, te disznófej!" szavakkal 

illette tanítványát. Az egyik szolga kétértelmű mondatot hallott, és azonnal elpanaszolta a tanuló 

szüleinek. A rossz bánásmód miatt Szkovorodát elbocsájtották. Később a félreértést sikerült 

elsimítani és a család megkérte Szkovorodát, hogy folytassa a fiúkkal folytatott tanulmányokat. 

Az idő múlásával a hallgató nemzetközi karriert folytatott, még orosz nagykövet is volt a török 

szultán udvarán. 

A következő 25 évet Szkovoroda vándorlással töltötte. Ezért vándorfilozófusnak nevezték. 

A 60-as években sok verses és prózában írt Hrihorij Szkovoroda mese került ki tolla alól. 

Akkoriban írta filozófiai műveit, esszéit. Meséi Harkovi mesék címmel 1774-ben jelentek meg. 

Egész életében az élet értelmét és az emberi boldogság mibenlétét firtatta. Azt vallotta, az 

élet értelmét és a boldogság forrását saját magunkban kell keresnünk. Csak akkor lehetünk 

igazán boldogok, ha azzal foglalkozunk, amihez tehetségünk van. Az ember legfontosabb 

tulajdonságai, véleménye szerint, szabad akarata és személyes függetlensége. Ezekre a 

tulajdonságokra csak úgy tehetünk szert, ha tudatosan elkerüljük a létező rosszat. 

Kortársai szerint Szovoroda volt a szeretet és szabadság filozófusa. Őt tartják az egyetlen 

olyan európai filozófusnak, aki egész életében hűséges volt saját világképéhez. Véleménye 

szerint életében minden embernek van célja, és mindannyiunk feladata az egyetlen helyes út, egy 

különleges küldetés megtalálása a Földön. Azt tanította, hogy a legszükségesebb dolgokat az 

ember egyszerűen kapja meg különösebb fáradozás nélkül, és ha valaki nem kapja meg az általa 

kívánt dolgot, azt nem szabad követelnie, keresnie, mivel ha az ember a sors ellen cselekszik, 
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világkáoszt idéz elő. Világképének fogalma a filozófiára úgy tekint, mint önmagunk 

megismerésére. Szerinte mindannyiunk élete egy utazás, amely elején mindenki rendelkezik egy 

edénnyel, amelyet a Mindenható megtölt tehetséggel. Azt a pillanatot, amikor az ember eléri 

saját céljait, Isten terve megvalósulásának hívta. 

A filozófia fő célja a boldogság, a harmónia és az egyensúly keresése volt. Szkovoroda 

volt az első és egyetlen olyan filozófus, aki egyesítette az életet a tanítással, a folyamatos 

fejlődéssel. Egész életében azon fáradozott, hogy bebizonyítsa, az ember boldogsága nem függ a 

helytől és az időtől, a testtől vagy a vértől, és nincs köze a magas ranghoz, hatalomhoz vagy 

gazdagsághoz. 

Szkovorodának nagyon nehéz volt elviselni a Zaporizsjai Szics hatalmának pusztulását. A 

gondolkodókra jellemző szelídséggel próbálta megvédeni az ukrán államiság kialakulásának 

gondolatát. A filozófus az ukrán nemzet újjáéledését a cári rezsim támadása után vélte 

felfedezni, mivel a mentalitás sajátosságaira – az erkölcsi törvényre, a magas szellemiségre, az 

emberi szív tisztaságára és a lelki nyugalomra – helyezte a hangsúlyt. Az ukrán nemzet 

képviselőinek megkülönböztető tulajdonságai között nevezi meg az önfeláldozó képességet, a 

nyugalmat és az igazságosságot.  

Szkovoroda kreativitása és ötletei befolyásolták Ukrajna és a világ kulturális örökségét. 

Többek szerint a Szkovoroda által kidolgozott koncepciók visszatükröződnek Ivan 

Kotljarevszkij, Tarasz Sevcsenko és számos ukrán tehetség alkotásaiban. 

Híres kifejezését, amely szerint „A világ elkapott, de nem ért el” a filozófus a sírkövére 

irattata. A szakértők eltérően értelmezik ezt a mondatot. Az egyik hipotézis szerint a „világ” szót 

a világi társadalom megnevezéseként kell érteni. Ismeretes ugyanis, hogy Szkovorodának magas 

beosztást ajánlottak fel a császári udvarban. A filozófus azonban nem fogadta el a vonzó 

ajánlatot, mondván az embernek nem szabad egy dologra pazarolnia az idejét. Szerinte ugyanis 

„Az ember akkor veszi észre az idő értékét, amikor az helyrehozhatatlanul elveszik”.  

A filozófus könyveit életében nem adták ki. Bölcselkedései az utókor számára 

kéziratokban maradtak fenn, amelyeket barátai írtak le. Szabadságszeretete miatt a filozófus 

sosem kötött házasságot, romantikus érzelműsége ellenére az előre elrendelt élet kilátása 

túlságosan szörnyűnek bizonyult számára. Életmódja szintén nagyon figyelemre méltó. Tudni 

illik naponta csak egyszer evett, azt is csak naplemente után és kizárólag növényi ételeket. Egy 

álomra pedig legfeljebb napi 4 órát fordított értékes idejéből. 

A filozófus 72 évesen halt meg Ivanivka faluban, amelyet napjainkban 

Szkovorodinovkának hívnak. 1972-ig Szkovoroda családi házában iskola működött majd 
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létrejött a Szkovoroda Irodalmi és Emlékmúzeum, amely 2008 óta nemzeti státusszal 

rendelkezik. 

 

 9.3. Sztefán Kalinovszkij (Стефан Калиновський 1700 körül – 1753) és 

filozófiai nézetei. 

Kalinovszkij a Kijevi-Mohila Akadémia tehetséges hallgatói közé tartozott. Tanulmányai 

befejeztével egy ideig az akadémián dolgozott, görög, retorikai és filozófiai kurzusokat tanítva. 

1731-ben meghívták a moszkvai szláv-görög-latin akadémiára, ahol filozófia és teológia 

tanárként dolgozott. 1733 és 1736 között pedig az akadémia rektora volt. Hosszú ideig püspöki 

beosztásban is tevékenykedett, ezáltal nagyban hozzájárult az oktatás fejlődéséhez 

Oroszországban. Létrehozott Novgorodban egy szemináriumot, amelyben bevezette a héber 

nyelv tanulmányozását, megnyitotta a filozófia és a teológia óráit. Tevékenysége alatt merült fel 

a Biblia kanonikus szövegének az ószláv nyelven történő lefordítása. Ez a szöveg az Osztrohi 

Biblián alapult, és Kalinovszkij részt vett annak szerkesztésében. Részben a filozófus vallási-

filozófiai nézeteinek megnyilvánulásait tartalmazták. 

A Kijevi-Mohila Akadémia megőrizte a Kalinovszkij által vezetett tanfolyamok anyagát, 

többek közt filozófiai kurzusát, amelyet 1729 és 1730 között olvasott. Ezekből megtudhatjuk, 

hogy a többi filozófushoz hasonlóan, Kalinovszkij is felszólítja az elmét. Úgy tartotta, hogy a 

filozófia tanulmányozásának lendülete az ember vágya, hogy megismerje a világot. 

A filozófus erkölcsi filozófiáját, több részre osztotta, amely az emberi cselekedeteket 

irányítja a személyes boldogság felé, egy olyan gazdaságra, amely megtanítja, hogyan lehet 

boldoggá válni a családi életben, és egy olyan politikára, amelynek célja az ország boldog 

életének megteremtése. Nem tagadta, hogy az embernek külső előnyökre (öröm, egészség, 

szépség, család stb.) van szüksége, és a filozófus, mint keresztény, úgy gondolta, hogy az igazi jó 

Isten megfontolása. 

Kalinovszkij etikai folyamatában jelentős helyet foglal el a szabad akarat, az akarat és az 

intelligencia egyensúlyának kérdése. Etikája "racionalista" jellegű. A filozófus véleménye szerint 

az emberi akaratnak összhangban kell lennie azzal az elmével, amely az egyéni ésszerű 

környezetre irányítja - ez egy mérsékelt és körültekintő viselkedési vonal. A rossz szándékok és 

cselekedetek véleménye szerint ellentétesek az ésszerű természettel. Kalinovszkij azt is hitte, 

hogy "inkább hajlamosak vagyunk a természetünkből adódóan az intellektuális erényekbe, nem 

pedig a tudatlanságra és a bűnözésre.” 
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Az etika e racionalizmusa kissé különbözik a Kijevi-Mohila Akadémia egyes tanárainak 

álláspontjától – így például Krokovszkij említett nézeteitől, aki a szabadságot inkább az ész 

fölött részesítette előnyben. Természetesen Krokovszkij önkéntes álláspontja inkább 

összhangban volt az "anarchikus" ukrán mentalitással. Ugyanakkor Kalinovszkij etikai 

"racionalizmusa" hozzájárult az ukránok körében a valóság civilizáltabb megközelítésének 

kialakulásához, amely általában ígéretes volt. 

 

9.4. Hrihorij Konickij (Григорій Кониський 1717 – 1795) és filozófiai 

nézetei. 

A Kijevi-Mohila Akadémia közismert tanárai közé tartozott Hrihorij Konickij. Poetikát 

tanított a "Költői művészet szabályai" kéziratos előadás keretein belül, amelyet a költészet 

lényegét tanulmányozó szerzőktől készítettek, röviden, a legfontosabb megfigyelésekkel 

összegyűjtve és értelmezve az ortodox hallgatói ifjúság érdekében. Ezen a kurzuson követte 

Prokopovics költészetelméletét, bevezette az ukrán versről, valamint az irodalmi művek 

formáiról szóló szakaszt. 

Számos verset írt az akkori ukrán irodalmi nyelven, és elkészítette a „Holtak 

feltámadása...” című drámát. Ez a mű különbözik az akkori „iskolai drámáktól”, amelyek bibliai 

tárgyakat használtak. Ez az akkori ukrán irodalom egyik legtökéletesebb és legszembetűnőbb 

alkotása. 

1747-1751-ben Konickij filozófiát tanított az Akadémián. 1755-ben Mohila püspöke lett és 

Fehéroroszországba költözött. Itt indított harcot a katolicizmus és az unió előmozdítása ellen. 

Halála után két filozófiai kéziratot hagyott hátra. Az első elsősorban Arisztotelész filozófiájának 

nyilatkozata, a második kurzus sokkal tágabb. Szisztematikusan bemutatta a filozófiai ismeretek 

összes szakaszát - Arisztotelész egészének elméletének logikáját, etikáját, a természetes 

filozófiát, az univerzum, a természetes testek és folyamatok eredetével kapcsolatos 

információkkal. Ebben szintén népszerűsítette R. Descartes tanításait és az akkori európai 

filozófia és tudomány eredményeit. Itt a tudomány és a vallás, a hit és az ész közötti határ 

egyértelműen nyomon követhető, és két igazság - teológiai és filozófiai - tézisét fenntartjuk. A 

logika, az etika és a természetes filozófia kérdéseit szem előtt tartva, a filozófus csak a 

természetes dolgokkal és az emberi problémákkal foglalkozik, és minden természetfeletti dolgot 

a teológia és a metafizika szférájához kapcsol. Fontos az is, hogy a metafizika szakasza 

minimálisra csökkent, és figyelembe vette az általános fogalmak természetét. 
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Descarteshez hasonlóan a világ homogenitásáról is beszélt - az ég, valamint a többi test, a 

filozófus szerint, anyagból és formából áll. Valójában az anyag, a formákkal kombinálva, a 

természet. Az anyag homogenitása miatt a világot egynek tekintik. Csak az anyag formája miatt 

alakul át különálló tárgyakká és dolgokká. Ez határozza meg a világ sokszínűségét. 

A mozgás a természet négy fő tulajdonsága volt. Egyéb jellemzők a mennyiség, a hely és 

az idő. A mozgást az egyik állapotból a másikba történő átmenet jellemzi. A mozgásnak 

köszönhetően a természetben sokféleség érhető el. 

Összekapcsolta a teret a testtel. Ebben az esetben a filozófus bebizonyította, hogy betartja 

Descartes és Leibniz nézeteit, akik azonosították az anyagot és a teret, és elutasította I. Newton 

véleményét, aki a világot atomokra és ürességre osztotta. Véleménye szerint a természetben nem 

lehet üresség. 

Az idő, a filozófus gondolata szerint, a legszorosabban kapcsolódik a mozgáshoz, mert 

csak az idő mozoghat másként. Mivel az idő mozgással kapcsolatos és a mozgás folyamatos, az 

idő is folyamatos. Az időt Konickij a mozgás mérőszámának tekinti. Ez az alkatrészek 

mozgásának sorrendje. A gondolkodó megkülönböztette a természetes időt (jelen, múlt és jövő), 

valamint a mesterségest (óra, nap, hét, hónap, stb.) Az idő meghatározásának standardja az 

égitestek mozgása volt. 

A filozófusnál az örökkévalóság megértését is megtaláljuk. Végtelen időszerűség, nem 

korlátozva a kezdetre vagy a végére. Állandóan létezik, de a jobb észlelés érdekében napokra és 

évekre osztjuk. A végtelen csak a véges közvetítésén keresztül érti meg a gondolkodót. Mivel a 

végtelen időben nem kezdődik, vagy nem fejeződik be, jelentése változatlan. Ezért egyetlen 

anyagi dolog sem végtelen, mert a mozgás, a változás a jellemző tulajdonságához tartozik. Tehát 

a természetben nincs semmi végtelen - mivel a világon létezik, a test korlátozott. Lehetetlen egy 

test létezése a világon kívül, mert kívül nincs semmi, és semmi sem merül fel belőle. 

Előadásain bemutatott tudományos vélemények ellentmondtak a Bibliának. Ezért a tudós 

úgy vélte, hogy a bibliai koncepciókat a közönség számára hozták létre, és ezeket nem szabad 

szó szerint venni. Az embert a természet részének tekintette. Ugyanakkor úgy értelmezte, mint "a 

teremtés koronáját". Az emberben a természet eléri a legnagyobb tökéletességet. Az ember 

benne az összes teremtett dolog felett áll, és az egész világot, azaz egy mikrokozmoszt tükrözi. 

Már megjegyeztük, hogy az ember, mint mikrokozmosz megértését Prokopovics találta meg, és 

ez később Szkovoroda filozófiájának elemévé vált. 
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Az ember, a filozófus szerint, bár a fizikai szempontból el van választva más lényektől, de 

elméjével és tehetségével rendelkezik. És ez a legmagasabb érték. Az ember így megismerheti és 

meghódíthatja a természetet, átjuthat annak titkaiba. 

Szerinte a legnagyobb titok az Isten. Ha az ember ismeri a természet véges dolgait, akkor 

Isten örökkévaló és halhatatlan lényként a természet felett áll. Ő lehet a hit tárgya. Az ember 

Istennek a legnagyobb jót és legnagyobb tökéletességet tartja.  

Az ember fő feladata a dolgok lényegének megismerésében, a jelenségek behatolásában az 

okok megismerésében rejlik. A megismerés első szakaszában, véleménye szerint, a 

legfontosabbak az érzelmek, amelyeket egyes anyagi tárgyak kiváltottak a megfelelő, speciálisan 

adaptált testben. Konickij, hasonlóan a Kijevi-Mohila Akadémia professzoraihoz, az érzéseket 

külsőre és belsőre osztja. Külső - látás, szaglás, hallás, ízlelés és érintés. Ezen érzékszervek 

mindegyikére egy adott szerv válaszol. A tárgy és az érzékszerv közötti interakció az idegeken 

keresztül történik, „különleges természetű szellemek” segítségével. Arra gondolt, hogy az ilyen 

szellemek a vérből, az ember szívében képződnek, majd az agyba jutnak. Ismert, hogy az ilyen 

nézetek széles körben elterjedtek a középkorban. 

Az érzékelést a külvilág érzékekre gyakorolt hatásának eredményeként veszi figyelembe. 

Az érzékek mindegyike úgy van kialakítva, hogy képes érzékelni a dolgok csak egy bizonyos 

oldalát. Például a színt a szem érzékeli, a fül hallja, az orrlyuk szagolja, a nyelv ízleli stb. A 

külső érzések bizonyos képet alkotnak a világról. 

A következő szakaszban egy általános szenzáció zajlik, amely a képzelettel, az 

emlékezettel és az elismeréssel együtt egy belső érzéscsoportot alkot. Van rendezetlen 

benyomások csoportosítása és rendszerezése. Az érzékszervi benyomásokat (módosításokat) 

olyan képzeletnek tekinti, amely késlelteti a tárgyak képeit, amikor azok már nem léteznek. 

Valójában a képzelet biztosítja az érzéki élet folytonosságát, megerősíti a korábban érzékelt 

tárgyak felfogott általános érzékét, megakadályozza a velük való kapcsolatvesztést. Ennek 

köszönhetően ötletek merülnek fel és alakulnak ki. A szenzációs memóriát az emberi és az állati 

életben rejlő szenzoros memória révén megőrzik. Az ember azonban képes aktívan megjegyezni 

a memóriában tárolt tárolókat, és az állatnak nincs ilyen képessége. 

Az érzékszervi észlelés utolsó szakasza az értékelési tevékenység. Különösen az állatok 

velejárója, lehetővé teszi számukra a megfelelő navigációt. A filozófus ezt a képességi ösztönnek 

nevezi, hisz abban, hogy az állatokat intelligenciával helyettesíti. Az emberi tevékenység 

értékelése szempontjából ez egyfajta gondolkodásmód, különleges elme, amely magasabb szintű 

tudáshoz - intellektualitáshoz - vezet. 
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Külső tárgyakból nyert reprezentációkat a lélek dolgozza fel. A lelket gondolati szervként 

értelmezte. Még a lélek és az elme azonosításáról is beszélt. Noha úgy érezte, lehetetlen érzés 

nélkül bejutni a világ ismeretébe, ám megtéveszthetnek. És a lélek (elme) feladata az érzések 

érvényesítése. Ezt megfigyelés, tapasztalat, kísérlet útján lehet megtenni. 

Természetesen Konickij filozófiai tanfolyamának külön részét a logikának szentelte, amely 

az elme működésével foglalkozik. Úgy vélte, szavakkal-kifejezésekkel működik, amelyek 

bizonyos dolgokat tükröznek, az érzékelés révén ismertek és az ember gondolatában 

tükröződnek, mint ezeknek a dolgoknak a fogalma. A filozófus "első szándékoknak" nevezte 

őket. A "második szándék" esetében ezek a fogalmak tükrözik a fogalmakat. A logika valójában 

az első szándékokat használja, mert ezek kapcsolódnak a külvilághoz és az elme működéséhez. 

A fogalmak, vagy az elvont fogalmak (tárgy, predikátum stb.) mesterségek. Ezek azonban az 

elme működésében is tükröződnek. 

Általában a fogalmak kialakulása vagy az univerzumok problémája kiemelkedő helyet 

foglal el Konickij filozófiai irányában. Úgy vélte, hogy ez a kérdés nemcsak a filozófia, hanem a 

tudomány egésze szempontjából központi jelentőségű. Az univerzumok nélkül, véleménye 

szerint, nem lennének ismeretek a folyamatosan változó dolgokról. 

Úgy vélte, hogy ha az univerzumok szorosan kapcsolódnak bizonyos dolgokhoz, akkor ez 

azt jelzi, hogy a tudomány fogalmai tükrözik az objektív valóságot. Ennek a kérdésnek a 

kezelése során, a többi akadémiai professzorhoz hasonlóan, megkülönböztette magát egyrészt 

azoktól a realistáktól, akik objektív entitásként gondolkodtak az univerzumok létezéséről, 

másrészt pedig a szélsőséges nominalistáktól, akik elutasították a létezést.  

A világ ismeretéről beszélve, a filozófus különbséget tett az „igazi lényeg” között, amelyet 

értelemszerűen érzékelünk az anyagi világban, és a „irreális lényeg” között, amelyben a létezést 

nem lehet meggyőzni. Istent "irreális lénynek" tekintette, létezését csak ugyanolyan módon 

ismerte el, mint "valódit". 

Konickij a Kijevi-Mohila Akadémia azon kevés tanárainak egyike volt, akik az etikát 

beépítették a filozófiai kurzusaikba, amelyet nagyon széles körben megértett, figyelembe véve az 

etikai kurzus számos társadalmi kérdését. A filozófus etika iránti érdeklődését irodalmi munkája 

bizonyítja.  

Az emberi élet célja, szerinte a boldogság elérése. Egyrészt a boldogság az a feltétel, 

amelyet Isten az utóéletben készített az ember számára. Az ilyen boldogság a természetfeletti 

dolgokat végző teológusok nyelve. Másrészt az etikának, mint gyakorlati filozófiának meg kell 

jelölnie az ember számára a földi életben elérhető célt. 
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A filozófus megpróbálta meghatározni ezt az elérhető boldogságot. Nem lehet csak érzéki 

örömökre redukálni, mert azután az ember megközelíti az állatok szintjét. A boldogságot nem 

szabad redukálni a kitüntetésekre, a dicsőségre, a vagyonra és az anyagi javakra, mivel ezek a 

dolgok tarthatatlanok és átmenőek. Az igazi boldogság az ember mentális tevékenységében 

rejlik. 

Etikájának egyik központi problémája a szabadság és a szükségszerűség egyensúlyának 

problémája. Kérdések széles skáláját fedi le - hogyan kapcsolódnak egy személy objektív 

feltételei és tudatos döntései? Vajon van-e az embernek erkölcsi választási szabadsága? Vajon 

felelősnek kell-e lennünk cselekedeteikért? Mi a személy erkölcsi szabadsága és hogyan lehet azt 

elérni? 

E probléma két aspektusát azonosítja: az ember szabad akaratának az Isten akaratához való 

viszonyát, és az egyén szabad akaratának a természetes és társadalmi szükségességéhez való 

viszonyát. A gondolkodó gyakorlatilag elutasítja az isteni gondviselés gondolatát. Úgy véli, hogy 

az embert az ész hajtja, így képes megvalósítani az élet célját és képes a célzott tevékenységre. 

Az ember gondolkodásában a motívumok küzdelme van - képes kiválasztani a legjobbat és 

küzdeni a rossz hajlamokkal. Ebben valójában a szabadsága a cél felé vezető úton. Az ember 

ésszerűen tisztában van hajlandóságának megfelelő befolyásokkal. Ugyanakkor aktívan 

befolyásolhatja mások viselkedését. 

A filozófus azt kérdi meg, hogyan lehet túlélni egy embert ebben a komplex világban, 

különféle konfliktusokkal, igazságtalanságokkal stb. Ugyanakkor nem hirdeti a világ elől való 

menekülést, mint például Szkovoroda. Konickij etikája szempontjából nem rejlik az 

elszigeteltség és az önellenőrzés. Úgy véli, hogy a földi életben élő ember képes boldoggá válni, 

és meg kell keresnie a lehetséges boldogságát. A boldogságot és a földi örömeket az élet 

ideáljává és alapelvévé nyilvánítja. Etikája általában olyan embert képvisel, aki képes az 

önmegváltására, saját sorsának megteremtésére, az ésszerűségre támaszkodva. 

A racionalista megközelítés nyilvánvaló a filozófus erények és hiányok doktrínájában is. 

Maga a személy képes meghatározni a szélsőségek közötti közepet.  

Konickij etikája a világ intenzív gyakorlati fejlődésének, a tudomány fejlődésének 

időszakának etikája. Ez a feudalizmus megszakításának és a dinamikus piaci kapcsolatok 

kialakulásának időszakának etikája. Filozófiai iránya a filozófiai hagyomány hattyúdalmának 

tekinthető, amelyet Kijevben alakítottak ki és ápoltak, különösen a Kijevi-Mohila Akadémián. 

Természetesen ez a hagyomány még az akadémia felszámolása után sem „esett szét”. Bővítették 

Ukrajnában, Oroszországban és Fehéroroszországban egyaránt. 
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10. téma. A filozófia fejlődése Ukrajnában a XIX. században 

 

10.1. A Cirill–Metód Társaság. 

10.2. A XIX. századi ukrán filozófia főbb képviselői és nézeteik. 

10.3. Ivan Franko (Іван Якович Франко 1856 – 1916) filozófiája. 

 

10.1.  A Cirill–Metód Társaság (CMT). 

A XIX. században Ukrajna szellemi életében olyan események történtek, amelyek az új 

ukrán kultúra születését és fejlődését jelölték meg. Mindenekelőtt Szkovoroda hatására új típusú 

ukrán nemzeti értelmiség alakult ki, amely nemcsak, hogy nem hagyta el a nemzeti mentalitását, 

hanem tudatosan megpróbálta tanulmányozni életét, kultúráját, nyelvét. A Cirill-Metód Társaság 

(Cirill-Metód Testvériség, Ukrán-Szláv Társaság) egy titkos szervezet volt, amelyet 1845 

decemberében hoztak létre Kijevben és 1847 márciusáig fennállt. Ez a társaság tanúsítja az új 

szellemi kultúra és filozófia kialakulását, amely a valóság megértésén, a társadalmi és a politikai 

élet elemzésén alapult. Fő céljuk Ukrajna felszabadítása a társadalmi és nemzeti rabszolgaságtól, 

az összes szláv nép egyesítése a keresztény hit alapján. 

A testvériség ideológiája három mozgalom ötletét alkotja Ukrajnában: az ukrán autonóm, 

lengyel demokratikus és az orosz dekabrista. A testvérek programdokumentumokat készítettek, 

amelyek a következőket tartalmazták: "A társaság alapszabálya és szabályai" amelyet 

Bilozerszkij írt, az "Ukrán nép létének könyve" illetve a Kosztomarov által írt "Isten törvénye". 

Ez utóbbi dokumentum kifejti azt az elképzelést, hogy az ukrán nép szabadságának és 

demokráciájának köszönhetően megszabadítja az oroszokat az önzetlenségüktől, a lengyeleket 

pedig az arisztokráciától. A társaság programját heves viták során fejlesztették ki. Mindez 

elsősorban azon a tényen alapult, hogy Kulis hangsúlyozta a nemzetiséget, Kosztomarov - az 

embert és a kereszténységet, Sevcsenko pedig a társadalmi elemeket. A társaság tagjainak 

különböző elképzelései voltak a taktikájukat illetően: míg Kosztomarov és Kulis a program 

gyakorlati megvalósításán keresztül fokozatos reformokat szeretett volna kieszközölni, addig 

Sevcsenko és Gulak fegyveres lázadást és az autokrácia megdöntését fontolgatták. 

A társaság tagjai, akik egymást testvéreknek hívták, kijevi diákok és munkások voltak. A 

társaság tagjai között a következők voltak:  

 a kijevi egyetem adjunktusa, később híres történész, néprajzíró, író és kulturális 

szereplő Mikola Kosztomarov (1817-1885);  
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 tanár, később kiemelkedő író, történész és művészi szereplő Panteleimon Kulis 

(1819-1897);  

 kiemelkedő ukrán költő, dalszerző, művész, Taras Sevcsenko (1814-1861).  

A Cirill–Metód Társaság minden tagja feltűnő személyiség volt, saját sorsával és egyedi 

kilátásaival. Ideológiája létezése során jelentős változásokon ment keresztül. A közös politikai 

nézetek alapján egyesített testvériség keretein belül két tendencia érvényesült: 

1. mérsékelt vagy liberális M. Kosztomarov és P. Kulis vezetésével. Ők a társaságot 

jogi, oktatási és tudományos szervezetnek tekintették, amely a keresztény értékek tevékenységén 

és a szláv egység gondolatán alapult. Ellenezték a forradalmi harcot és azt hitték, hogy a CMT 

ötleteinek terjesztése elősegíti a reform megvalósítását; 

2.  radikális, amelyet M. Gulak és T. Sevcsenko vezetett. Támogatták a népszerű 

felkelés ötletét, amelynek során tisztességes társadalmi rend került volna bevezetésre. 

Megpróbálták a CMT-t harci szervezetté alakítani. 

A szlávok egyesítésének feladatát, amely a titkos szervezet kialakulásának alapjául 

szolgált, később két irányban fogalmazták meg: 

 a szlávok egyenlő együttműködése,   

 népek és Ukrajna újjáéledése.  

A társaság alapításával kapcsolatos előkészítő munkát M. Kosztomarov végezte, azonban 

minden tagja a forradalmi-nemzeti befolyása alatt álltak. A társaság alapszabályát Kosztomarov, 

Kulák és Bilozerszkij dolgozta ki, hangsúlyozva az egyes szlávok teljes függetlenségét.  

A dokumentumok a pánszlávismus és az ukrán nemzeti újjászületés ötletein alapultak. A 

testvériség fő feladatai a következők voltak: 

 egy keresztény erkölcsön alapuló jövőbeli társadalom felépítése volt számos 

reform végrehajtásával, különös tekintettel egy szláv népek demokratikus szövetségének 

létrehozására, amely az egyenlőség és szuverenitás elvein alapul Ukrajna vezetésével;  

 a cárizmus megsemmisítése; 

  a jobbágy és az államok eltörlése; 

  a polgárok demokratikus jogainak és szabadságainak megállapítása;  

 valamennyi szláv nép jogainak kiegyenlítése nemzeti nyelvük, kultúrájuk és 

oktatásuk szempontjából. 

A testvériség tagjai aktívan részt vettek társadalmi és politikai tevékenységekben:  

 terjesztették a testvériség gondolatait a programdokumentumok által ("Ukrán 

testvéreknek", "A nagy testvéreknek és lengyeleknek"); 
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  Tavasz Sevcsenko alkotásait terjesztették; 

 tudományos munkát folytattak és előadásokat tartott kijevi oktatási 

intézményekben; 

 vigyáztak a közoktatás fejlesztésére, pénzt gyűjtöttek állami iskolák megnyitására, 

új könyvek írására és kiadására (különösképp P. Kulis készítette az ukrán történelemről szóló 

első tankönyvet, "Megjelent az ukrán nép" 1846). 

1847 márciusában, O. Petrov provokatőr nevében a testvériség tevékenységét felfedték és 

tagjait letartóztatták, majd különféle helyekre száműzték őket. Továbbá megtiltották az 

Ukrajnába való visszatérésüket és a közoktatás területén végzett munkát. A legszigorúbb 

Sevcsenko büntetése volt, akit 10 évi katonaságra ítéltek. 

A Cirill-Metód Társaság történelmi jelentősége abban rejlik, hogy az ukrán intelligencia 

első kísérlete volt politikai harcba lépésre. A Testvériség először széles politikai napirendet 

dolgozott ki a nemzeti felszabadítási mozgalom számára. Alapvető fontosságú volt, hogy a 

Cirill-Metód Testvériség független és sajátos politikai formációvá váljon, amely szervezetileg és 

ideológiai szempontból nem volt alárendelve és nem ismételte meg az összes orosz társadalmi 

mozgalom politikai előírásait. Ennek pozitív hatása volt a nemzeti tudatra. 

 

10.2. A XIX. századi ukrán filozófia főbb képviselői és nézeteik. 

A XIX. században és a XX. század elején az ukrán filozófiát olyan nevek képviselték, mint 

O. Novickij Sz. Holockij T. Sevcsenko, M. Kosztomarov, P. Jurkevics, M. Drahomanov és 

mások. 

A Kijevi Egyetem professzora, Sz. Holockij (1813–1898), először hozott létre az Orosz 

Birodalomban négykötetes filozófiai enciklopédiát, a Filozófiai lexikont (1857), amely jelentős 

hatással volt a filozófiai gondolkodás kultúrájának erősítésére Ukrajnában.  

 O. Novickij (1804–1884), számos filozófiai munkát tett közzé, nagyra értékeli a 

kiemelkedő német filozófus, Hegel tanításait a történelmi fejlődés mintáinak mély megértése 

miatt. Így, a hegeli filozófia szerint, azt állította, hogy a filozófia "tudomány, vagyis egy olyan 

ötlet, amely önmagának teljes és szisztematikus fejlesztésére törekszik", hogy a különböző idők 

és népek filozófiai tanításai "sokrétűek és változatos módjai a valóság gondolatban történő 

reprodukciójának". 

Ez azonban nem akadályozta meg Novickijt, hogy Hegel racionalizmusának filozófiai 

koncepcióját éles kritikának tegye ki, mivel véleménye szerint az ember szellemi világának 

tartalma a szív meggyőződésében él, és nem az ész fogalmain.  



110 
 

Szkovoroda után Tarasz Sevcsenko (1814–1861) volt az ukrán szellem filozófiájának 

hordozója. Filozófiai, társadalmi-politikai nézeteinek fontos jellemzője a jobbágyosítás elleni 

küzdelem, a humanizmus valamint a demokrácia nemzeti kérdésben való támogatása.  

Filozófiájának fő kérdése a társadalmi jó és a gonosz összefüggése egy adott személyre, 

sajátos történelmi körülmények között és az ő szülőföldjére — Ukrajnára. Sevcsenko 

filozófiájának fő következtetése a cár jobbágyosításának az emberek elpusztításának 

szükségessége. A pusztítás következményeként létrejön az igazságosság, a jó és a szabadság 

társadalma, amely a legmegfelelőbb talaja lehet egy szabad ember boldogságának egy szabad 

Ukrajnában.  

Sevcsenko munkájában a racionalizmus és az érzékiség elveit kombinálta. Az igazság és a 

tudomány apostolának eljövetelére, valamint a hősnek a szent és igaz törvényre való jövetelére 

vonatkozó reményeit az emberi érzések kombinálják. Felszólításai fő célja az ukrán társadalom 

valamennyi rétegének egyesítésére harmónia, kedvesség és szeretet alapján, hogy segítsék a 

rászorulókat Ukrajna érdekében, amely filozófiájának a legfontosabb értéke. Szentnek hívja 

Ukrajnát. 

Sevcsenko világképét az emberközpontúság jellemzi, amely meghatározza a világ, a 

történelem és a kultúra felfogását az emberi tapasztalatok, vágyak, igények és törekvések 

prizmáján keresztül. Ez a filozófia mélyen egyedi, személyes, és ugyanakkor az ukrán nép 

nemzeti elképzelésén, mentalitásán alapszik. Sevcsenko kedvenc hőse – a nép lovagja, egy 

lázadó – hajdamák, kozák-zaporoizsjai, aki szülőföldjének védelmezője, az igazság, a becsület és 

az igazságosság hordozója. Ukrajna múltja tragikus, tele sírral és igazságtalansággal. A költő 

szerint egyfajta gonosz sors, átok függ Ukrajna felett. A történelem mindig mélyen nemzeti, mert 

a nemzeti emlékezetet, identitást és reményt kódolja. A vallással kapcsolatban Sevcsenko úgy 

vélte, hogy a vallást meg kell tisztítani mindentől, ami az embert számára közömbös absztrakt 

hatalommá változtatja. Az igaz hit, amelyet az emberek megőriznek szokásaikban, 

hagyományaikban, lelkükben, az emberek türelmében és irgalmasságában, elősegíti Isten és az 

emberek közötti kapcsolatot. 

Sevcsenko munkájának koronája a szabadság dicsőítése, az emberi fejlődés, a jólét és a 

boldogság előfeltételei. Legnépszerűbb művei közé tartozik a „Kobzar”. 

M. Kosztomarov (1817–1885) - történész, néprajzíró, filozófus. Különösen fontos szocio-

filozófiai nézeteinek tanulmányozásakor az "Ukrán nép létének könyve" című munka, amely 

rávilágít az ukrán nép tragikus történetére és kifejezi abba vetett bizalmát, hogy elkerülhetetlenül 

újjászületik, mint sajátos nemzeti etnosz. 
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1861-ben Kosztomarov nagyszerű cikket jelentetett meg "Az emberek dél-orosz története 

jellemzői" címmel, amelyben megvizsgálja az ukrán szellemiség fő vonásait az oroszhoz képest, 

és arra a következtetésre jut, hogy az ukrán népnek saját, egyedi tulajdonságai vannak, amelyek 

megkülönböztetik azt a többi nép közül. 

Jelentős alak az ukrán filozófia képviselőinek körében a XIX. században Pamphil 

Jurkevics (1827–1874). Csodálatos előadó, író, professzor, aki karrierjét ragyogóan kezdte a 

kijevi teológiai akadémián, 33 éves korában a Moszkvai Egyetem tanszékét vezette. Jurkevics 

csak 47 évet élt, de a filozófiai gondolkodás fejlődésében észrevehető nyomot hagyott. 

"A szív és annak jelentősége az ember szellemi életében" (1860) című munkájában 

kifejleszti Szkovoroda "szívének" filozófiáját. Filozófiai tanítása középpontjában egy ember áll, 

amelynek két legfontosabb megnyilvánulása - a szív és az elme. Ha az elme felfedi az emberi 

tevékenység közös vonásait, akkor a szív az alapja minden ember egyediségének. Az emberi 

természet a végtelen és az örök végső formációja. Ez az ember egyedisége és örökkévalósága. Ez 

a "nekünk ismert világ egyike" és "megvan a saját, személyes létezése az időben és az 

örökkévalóságban" - jegyzi meg a filozófus. Az ember ebben az életben csak utazó. A világon 

vándorolva elmegy önmagához, és találva magát, megtalálja Istent. 

Jurkevics átfogó bizonyítékrendszert alkalmazott a szívre, mint az ember fizikai és 

szellemi tevékenységének központjára, a legfontosabb szervre, a mozgások, vágyak, érzések, 

gondolatok, érzelmek kiindulópontjára, minden árnyalattal és sajátosságukkal együtt: 

- az szív az ember minden testi és lelki ereje; 

- a szív az ember szellemi életének központja. Ez kezdeményezi és előidézi a személy 

cselekedetének szándékát; szándékai és törekvései vannak; ez az ember akaratának és vágyainak 

központja; 

- a szív az emberi lélek minden kognitív tevékenységének központja. Minden, amit tudunk, 

amit emlékszünk - a szívből származik; 

- a szív a személy változatos érzelmeinek, izgalmának és szenvedélyének központja; 

- a szív az erkölcsi mag. Csak a szív képes közvetíteni az ember erkölcsi állapotának 

minden árnyalatát. 

Mindezek következtében létezésünk legfontosabb része a filozófus szerint a szív. A szív 

állapota tükrözi az egész lelki állapotunkat. Az embernek szívét kell adnia Istennek, annak 

érdekében, hogy hűséges legyen gondolataira, szavaira és tetteire. 

Jurkevics „szívfilozófiája” jelentős hatással volt a kijevi humanizmus orosz nyelvű 

iskolájára, amelynek kiemelkedő képviselője a modern egzisztencializmus alapítója, Lev Sesztov 
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(1866–1938) volt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni Jurkevics filozófiájának az orosz 

"kozmizmus" filozófiájának kialakulására gyakorolt hatását, amelynek kiemelkedő képviselői K. 

Ciolkovszkij, V. Vernadszkij, O. Csizsevszkij és mások. 

Vallásfilozófusként Jurkevics nem ismerte el az anyagi elv létezésétől való függetlenséget. 

Az "anyagi kezdet" csak olyan, amely a szellemmel kölcsönhatásban lehet. Van egy 

elképzelésünk az önmegfigyelés, a belső tapasztalat eredményeként létrejött "spirituális 

kezdetről". 

Jelentős szerepet játszott a filozófiai kultúra fejlődésében Ukrajnában a XIX. században 

Mihajlo Drahomanov (1841–1895), kiemelkedő ukrán filozófus, történész és néprajzíró. 

Filozófiai és szociológiai nézeteit az "Irodalmi-újságírói művek" kétkötetes kiadásában vázolta. 

 Drahomanov, mint racionalista meg volt győződve az emberi elme és a tudomány 

korlátlan lehetőségeiről, amely segít számára megismerni a körülötte lévő világot. És bár az 

ember nem azonnal, hanem fokozatosan megtanulja bizonyos jelenségek lényegét, bár a 

tudomány nem hozza azonnal az embereket az igazsághoz, bár az úton hibákat és néha gyászokat 

ad az embereknek, de az elme és a kölcsönös tudomány elérik az igazságot. 

A társadalom fejlődése felé fordulva, Drahomanov abból a feltételezésből indul ki, hogy az 

emberek gazdasági tevékenysége helyett a veleszületett táplálkozási és anyagcserélési igényeket 

elégítik ki. De nem tudott egyetérteni azzal, hogy az embernek csak egy veleszületett szüksége 

van, enni. Drahomanov szerint nem szükséges túlbecsülni a gazdasági tényezők fontosságát, 

mivel az emberiség ugyanúgy meghal az éhezéstől, a meddőségtől és az idiótizmustól. Ezért 

értelmetlen eldönteni, melyik igény a legfontosabb, mivel mindegyik nagyon fontos. 

A XIX. század második felében a marxizmus gondolata elterjedt Ukrajnában. A liberális 

intelligencia néhány képviselője, köztük J. Ziber, kijevi egyetem professzora, a marxizmus 

egyes rendelkezéseit tanulmányozta és népszerűsítette.  

A materialista ötletek körében kiemelkedő volt Alexander Potebni (1835–1891) ukrán 

filológus, a Harkovi Egyetem professzorának tevékenysége. A tudós filozófiája az anyagi világ 

örökkévalóságának és dimenziótalanságának felismerésén alapult, és elutasította a természet 

felépítésével kapcsolatos vallási-idealista elképzeléseket. A „potebni” materialista vonal 

kapcsolódik a nyelv és gondolkodás objektív alapelveinek, a költői és tudományos tevékenység 

termékeinek elemzéséhez, a természet emberrel szembeni primitivitásának gondolatának 

védelméhez. 
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10.3. Ivan Franko (Іван Якович Франко 1856 – 1916) filozófiai nézetei. 

Az ukrán szellemi élet egyik központi alakja a XIX. század végén - a XX. század elején 

Ivan Franko – kiemelkedő író, irodalmár, történész, közgazdász és filozófus – volt. 1893-ban 

Bécsben filozófiai doktori fokozatot kapott, majd 1906-ban a Harkovi Egyetem Akadémiai 

Tanácsa orosz irodalmi doktori tiszteletbeli címet adott neki. 

Filozófiai és társadalmi-politikai nézeteit a nemzeti szellemi kultúra, a marxizmus és 

részben a pozitivizmus alakította. A történelem megértésében fenntartja a társadalmi haladás 

mintájának gondolatát, és feltárja a haladás materialista megértésének elemeit, ideértve a 

gazdasági élet szerepét is, mint az evolúció egyik tényezőjét. Franko filozófiai, társadalmi-

politikai, etikai és esztétikai nézetei a legfrissebb tudományos tények megválasztásán, a 

pozitivizmus, a racionalizmus és az antropológiai irányok képviselőinek, gondolatainak a kultúra 

elméletében történő felhasználásán alapultak. 

Franko hozzáállása a szocialista elképzelésekhez sajátos: vonzónak találta őket, de 

rámutatott, hogy a szocializmus nemcsak gazdasági tényezőkre korlátozható, hanem az ember és 

a közösség szellemi tényezőire is. Ezért a szocialista elképzeléseket ki lehet egészíteni a 

keresztény lelkiséggel. 

Franko világképének főbb jellemzői:  

 elsősorban az emberek iránti hűség, a társadalmi és nemzeti felszabadulás, az igazi 

demokrácia, az egyetemes emberi jogok és az elnyomás elleni harc iránti 

elkötelezettség; 

 másodszor: az volt a meggyőződése, hogy a földek és a gyárak monopóliumának 

"felső" tulajdonjogának utat kell adnia azoknak a kollektív és állami 

tulajdonosoknak, akiknek munkáját ez az ingatlan teremtette. Meggyőződése volt, 

hogy meg kell szüntetni az összes termelési eszköz elidegenítésének társadalmi és 

gazdasági okait az azokat használóktól, meg kell szüntetni a társadalmi osztályok 

kiváltságait, és meg kell valósítani az emberek közötti társadalmi-politikai és jogi 

egyenlőséget, függetlenül attól, hogy a társadalom melyik rétegéhez tartoznak;  

 harmadszor: a monizmus (egység) a természet, a társadalom és az ember 

nézeteiben, az ember azon képességében való bizalom, hogy korlátlanul 

megismerje a külvilágot, tudatos dialektikus megközelítés a fejlődésről a 

természetben és a társadalomban, valamint a gondolkodásmódban és a megismerés 

módjában; 
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 negyedszer: a gazdasági determinizmus a társadalom megértésében, hangsúlyozva 

a gazdasági tényezők és az emberek életének anyagi körülményeit, meghatározva a 

tömegek küzdelmét, mint a társadalmi fejlődés mozgatórugóját, különös figyelmet 

fordítva a tudomány fontosságának folyamatos növekedésére a munkásosztály 

számára, az objektív okok tisztázása az emberek osztályos megosztása és azon 

negatív társadalmi következmények azonosítása, amelyekhez ez a megosztás vezet; 

 ötödször, állandó figyelem a tudomány területén a legújabb fejleményekre, különös 

tekintettel az olyan alapvető tudományos koncepciókra, mint Charles Darwin 

evolúciós fejlődésének elmélete. 

Franko meg volt győződve mind a materializmus, mind az idealizmus egyoldalúságáról, a 

filozófia birodalmában való hatalma szerinte "pozitív filozófia, amely a legérdekesebb természeti 

ismeretekre épül". 

Világképét racionalizmusnak nevezi, vagyis a dolgokhoz, a valóság jelenségeihez való 

megközelítést, amikor a pozitív tudományok tényét elegendő alapnak tekintik létezésük és 

fejlődésük szempontjából. Franko szerint az anyag elsődleges, a tudat pedig másodlagos. A 

sokféleség ellenére a természet az egyetlen, amelyben az anyag egyik formájáról a másikra halad 

át. Meghatározva a szerves és szervetlen világok közötti kvalitatív különbséget, megmutatta azok 

egységét. A filozófus szerint a természet jelenségeinek magyarázatához nem szükséges 

semmilyen természetfeletti misztikus erőt bevonni, mivel ez betartja a fejlődés objektív 

törvényeit. 

Franco ellenezte az idealisták azon állítását, miszerint az emberi tudat (lélek) független az 

anyagtól (vagyis a testétől), azzal érvelve, hogy az egyéni tudat (egység) megelőzte a kollektív 

tudatot (társulást) és, hogy a tudat a központi idegrendszer tevékenységének eredménye. A 

materialista szellemben Franco a világ ismeretének kérdésével is foglalkozott. A megismerés, 

amelyet az ember külső világának tükröződéseként értett meg, elítélte az agnoszticizmust. 

A "Mi a haladás?", "Az evolúció tükröződése az emberiség történetében" című munkákban 

megpróbálta nyomon követni az evolúciót a természetből, az élő anyag egyszerű részecskéitől az 

emberig. A fejlesztés gondolatát egy olyan társadalomra is kiterjesztette, ahol az egyik 

társadalmi rendet egy másik, progresszívebb rend váltja fel. 

A filozófus felismerte a társadalmi fejlődés objektív mintáját. A történelemről azt írta: 

"megvannak a saját törvényei, amelyekkel örökre és gondatlanul folytatódik". Elítélte a 

társadalom történetére vonatkozó szubjektív idealista, önkéntes nézeteket a kiemelkedő 
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személyek tevékenysége következtében, és azt hitte, hogy "a nagy királyok, tábornokok és 

hódítók nemcsak nem alkotják a történetet, hanem éppen ellenkezőleg, a történelem szülte őket".  

Az ukrán lakosság társadalmi és nemzeti elnyomásának körülményei között Franko az 

emberek nemzeti tudatosságának fokozására irányította tevékenységét. Ukrajnát akarta látni 

Európa magasan fejlett nemzeteiben. Meg kell jegyezni, hogy a társadalom fejlődésében a 

nemzeti kérdésre nagy figyelmet fordítva Franko soha nem szállt szembe az ukrán nemzettel, 

másokkal szemben, és kreativitásában és utalásaiban nem volt „kizárólagosság” vagy „küldetés”. 

Franko erkölcsi ideálja egy jómódú személyiség teljes szabadsága. Tagadja "az ember 

minden hatalmát az ember felett", és megerősíti az ember természetes vágyát. A humanizmus és 

a szolidaritás véleménye szerint jellemzi az erkölcsi haladást. 

A filozófus szerint mind a nem-fantasztikus, mind pedig az irodalmi művek ateizmusban 

szenvednek. Az egyházi emberekben látta a sötétség és a tudatlanság terjesztőit, a tudomány és a 

kultúra elnyomóit. A "katolikus pánszlávizmus" című cikkében a katolicizmust a szlávok esküdt 

ellenségének nevezi. Azt állítja, hogy a vallás a társadalmi fejlődés egy bizonyos szakaszában 

származott, amikor az emberek teljes mértékben függenek a természet természetes erőitől. 

Összességében Franko szociál-politikai nézetei univerzálisak voltak, nem 

osztálypozíciókon alapultak. 
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11. téma. Az ukrán filozófia irányai a XX. században 

 

A XX. század elején az ukrán kultúra gyorsan fejlődésen és megújuláson esett át. 

Ukrajnában elterjedtek a legújabb nyugati filozófiai koncepciók (neokantianizmus, 

fenomenológia) eszméi, továbbá a humanitárius gondolkodás új irányai is felmerültek. Ezt a 

folyamatot azonban megszakította az oroszországi októberi forradalom. 

Az Ukrán Népköztársaság kihirdetése (1918) példátlan lehetőségeket teremtett az ukrán 

tudomány fejlődéséhez. 1918 folyamán belföldi tudományos intézményeket alapítottak: az 

Állami Levéltár, a Régészeti Intézet, a Régészeti Bizottság, a Tudományos Akadémia. Az 

oktatási intézményekben az ukrán nyelv, történelem és jog tanszékeit hozták létre. Mindez 

lehetővé tette számukra, hogy szisztematikusan megindítsuk a humanitárius kutatásokat, 

beleértve a filozófiai trendeket is. 

Ebben az időben az ukrán tudomány kiemelkedő szereplői M. Hrusevszkij, V. Vinicsenko, 

V. Vernadszij, I. Ohijenko, S. Jefremov, A. Krimszkij és még sokan mások, akik eredményesen 

dolgoztak. A szovjet hatalom megalapítása azonban megszakította a nemzeti államiság 

kialakulásának természetes folyamatát és az ahhoz kapcsolódó szellemi folyamatokat. A hazai 

értelmiségiek nagy része kénytelen volt kivándorolni. 

Európa különböző országaiban, ahol menedéket találtak (elsősorban a Cseh 

Köztársaságban, Ausztriában, Lengyelországban, Németországban, Franciaországban), sikerült 

folytatniuk a szülőföldjükön megkezdett kutatásokat. Tehát a XX. században az ukrán filozófiai 

gondolkodás, amely egy rövid időszak alatt túlélte a fejlődést, két áramlássá alakult tovább: 

Ukrajnában (szovjet és nyugati) és a diaszpórában - Ukrajnán kívül. Összesen 46 oktatási és 

tudományos intézményt hoztak létre az ukránok Ukrajnán kívül, köztük az ukrán Szabad 

Egyetemet (1920), előbb Prágába, majd Münchenbe. 

A filozófusok között, akiknek gondolatai jelentősen befolyásolták a filozófiai 

gondolkodásmódot Ukrajnában, mindenekelőtt megemlítendő: 

 V.Zenkovszkij (1891–1962), aki a kijevi egyetemen pszichológiát és logikát tanított, és 

jelentősen hozzájárult az orosz filozófia történetének tanulmányozásához illetve a filozófia és a 

vallás közötti kapcsolat megértéséhez (1919-ben Jugoszláviába emigrált). 

 G. Florovszkij (1893–1979), a templom és a vallási kilátások híres történésze szintén 

külföldre utazott.  

 A kijevi származású híres filozófus L. Sesztov (1866–1938), az egzisztencializmus 

filozófiájának saját vallásos változatának rendkívül érdekes megalkotója;  
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 O. Hiljarova (1855–1938) - a kijevi egyetem egykori professzora, az ókori filozófia és a 

nyugati filozófia történésze. A szellemet a természeti világegyetem belső lehetőségei 

megnyilvánulásainak tekintette, tehát a szellemi lényeg megértésével közelebb kerülhetünk a 

valóság megértéséhez. Alapvető tanulmánya „Források és szofisták. Platón, mint történelmi 

tanú” a mai világfilozófia e témában az egyik legjobb kutatása. 

Kiemelkedő ukrán természettudós, akadémikus, az Ukrán Tudományos Akadémia 1919 - 

1921 első elnökének Volodimir Vernadszkij (1863–1945) gondolatai világszerte nagy 

jelentőségűvé váltak. Alapvetően új, a bioszféra doktrínáját hozta létre, amelyet úgy határozott 

meg, hogy "a földkéreg szervezett héja, elválaszthatatlanul összekapcsolódva az élettel". Az élő 

anyagnak köszönhetően hatékonyan felszívódhat a Nap energiája, ami viszont felgyorsította a 

Föld evolúciós folyamatait. A XIX.-XX. században az emberiség bolygóerővé vált, amelynek 

működése arányos a geológiai bolygóerők működésével. 

A társadalmilag szervezett intelligens lények tevékenységei egy szuper komplex rendszer 

kialakulásához vezettek - a "noosphere" (a görög "noos" szóból - elme), amelynek központi 

összeköttetése az emberi felruházott elme. Ilyen körülmények között a bioszféra helyzete tovább 

fokozódott - felmerült a bioszféra folyamatai megőrzésének problémája, amely a földi élet 

megőrzésének fő feltétele volt. Ezen folyamatok megszakítása elkerülhetetlenül a természeti 

tárgyak megsemmisítéséhez vezet. Vernadszkij egy másik problémát is megjósolt - a természeti 

erőforrások kimerülését. A probléma egyik lehetséges megoldásaként a tudós a mesterséges 

kivitelezés mechanizmusainak fejlesztését látta azon geokémiai folyamatok rövid távú fejlesztése 

során, amelyeket a természet évezredek óta tölt el (a tudós utolsó gondolatai csak ma váltak 

valóságossá). 

A modern körülmények között különösen fontos a tudós erkölcsi felelősségének kérdése 

tudományos tevékenységének következményeiért. A tudomány erkölcsi oldalának kérdését maga 

az élet napirenden helyezte. Szerinte ennek a körülménynek a felismerése, az a megértés, hogy a 

tudomány "az emberiség javára szolgálhat", és eszköz is lehet a társadalmilag veszélyes erők 

kezében, "lassan és folyamatosan megváltoztatja a tudományos környezetet". 

Szovjet Ukrajnában a filozófia, mint más humán tudományok, a pártszervek különös 

ellenőrzése alatt állt, és átalakult a kommunista dogmák igazolására. A klasszikus filozófiai 

problémák kidolgozása lehetetlenné vált. A filozófiát "osztálytudománynak" nyilvánították, a 

marxizmus elméleti és módszertani alapjául. Mindent, ami nem illeszkedett a marxista ideológiai 

koordináták rendszeréhez, üldözték és radikálisan megsemmisítették. Ugyanez igaz a lelki élet 

minden más szférájára.  
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Ugyanakkor ezek között a körülmények között az Ukrajnában maradt filozófusok 

folytatták korábbi tanulmányaikat. A filozófusok mindenekelőtt Szkovoroda nézeteit, a Cirill-

Metód Társaság társadalmi-politikai álláspontját, valamint a természettudomány módszertani 

alapjait vizsgálták. A logika és a szociológia problémáit aktívan tanulmányozták. Nem minden 

tudós osztotta a kommunista doktrína alapítóinak véleményét. Az egyetemi értelmiségiek nagy 

része nem értett egyet a történelem materialista megértésével, a társadalmi fejlődés marxista 

törvényeivel, és ezt a hivatalos körök határozták meg a filozófiai kutatás tárgyaként. 

A filozófiai küldetés akkor kezdett újraindulni, amikor 1937-ben Filozófiai és 

Természettudományi Intézetet alapítottak, amely 1936-ig fennállt. A legtöbb tudós sorsa tragikus 

volt: őket, mint valójában az egész ukrán intelligenciát, elfojtották. 

Az 1930-as évekbeli Ukrajna szellemi életének legjelentősebb jelensége a M. Hvilov által 

kezdeményezett híres irodalmi beszélgetés és M. Szkripnik ihlette "ukránizáció" volt. Mikol 

Hvilov (1893–1933) a harmincas évek egyik vezető ukrán írója. 1925-ben egy cikket tett közzé a 

Kultúra és élet (Harkov) újságban, amely irodalmi vitát indított, amelynek csúcspontja az 

Ukrajna vagy a Kis Oroszország betiltott röpirata (1926) volt. Látta Ukrajna valódi 

újjáéledésének kilátásait az úgynevezett "romantikus vitalizmus" megerősítésével, azaz egy 

sajátos életérzettel, amelyet aktív, kreatív szellemiség ölt fel. 

Ukrajnának lehetősége van ezen perspektíva megvalósítására, nem veszítette el lelki 

potenciálját. A marxista terminológiával a szerző megpróbálta igazolni Ukrajna függetlenségét. 

Véleménye szerint az értelmiség "azonnal álljon egy aktív fiatal ukrán társadalom oldalára...". 

Az irodalmi viták akut politikai színűvé válnak. A pártideológusok csatlakoztak M. Hvilov 

visszautasításához, és J. Sztálin személyesen levelet küldött Ukrajnának (1926. április 24.), 

amely mind a beszélgetés, mind Hvilov szigorú értékelésével volt tele. A „vita” az ukrán 

intelligencia üldözésének síkjába került, amely fizikai erőszakkal zárult le a résztvevőkkel. A 

hatóságok üldözésének hatására Hvilov öngyilkosságot követett el. 

Vjacseszlav Lipinszkij (1882–1931) kidolgozta a történelmi-filozófiai koncepciót a nyugat-

ukrán földeken a háborúközi időszakban. Véleménye szerint az elit arisztokratikus körök mindig 

is a legfontosabb államformáló tényezők voltak, ám a filozófus a monarchiát Ukrajna optimális 

kormányzási formájának tekintette, amely örökölné az oroszok hagyományait és a kozákok 

nemes alapjait. Ugyanakkor értékelte a parasztság lelki potenciálját, megértve azt egy nemzeti 

ötlet hordozójaként, egy kompromisszum nélküli társadalmi hatalomként, amely Ukrajna 

jövőbeli újjáéledésének alapja. 
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Kiemelkedő történész volt Jurij Lipa (1900–1944), aki Lemberg térségben halt meg a 

háború végén. Az elméleti konstrukcióinak központi fogalma a „faj” fogalma volt, amelyet egy 

bizonyos pszichológiai emberként értett meg, mint az ember szellemi kezdetét. A szerző 

figyelmeztette az idegen ideológiai doktrínáknak az ukrán valósághoz való alkalmazkodását, 

amelyeknek nincs esélyük belföldi talajon letelepedni és az ukrán múlt, valóság és jövő nem 

megfelelő (torzított) értelmezését okozzák. A két világháború közötti időszakban a marxista 

szociológiai doktrínát aktívan támogatták nyugat-ukrán területeken. Támogatói S. Tudor, V. 

Bobinszkij, Kozlanyuk P., A. Kruselnitszkij, V. Levinszkij és Nyugat-Ukrajna Kommunista 

Pártjának más ideológusai voltak. 

Jelentős befolyást gyakorolt a hazai társadalmi és humanitárius gondolatokra Dmitrij 

Doncov (1883–1973). Ukrajna déli részén (Melitopol) született, különböző országokban élt, 

tanult és dolgozott. Doncov volt az „Irodalmi és Tudományos Közlemény” (Lemberg, 1922–

1932) folyóirat szervezője és főszerkesztője, amely az ukrán nemzet teljes színét nyomtatta és 

valójában folytatta az intenzív szellemi kutatás hagyományát, amelyet I. Franko és M. 

Hrusevszkij indított Lembergben. A filozófus tollából számos munka született, némelyikük az 

ukrán nacionalizmus ideológiai alapjaivá vált. 

Mindezeket a munkákat szenvedélyes érvelés, dinamizmus, intelligencia, meggyőző 

képesség jellemezte. Az összes munka során következetesen megvalósult a független ukrán 

állam gondolata. Filozófiai szempontból Doncov az önkéntesség álláspontját vallotta, hajlandó 

volt felismerni az emberi személyiség meghatározó szerepét a történelmi folyamatban. Az 

irracionális akaratot úgy látta, mint az egyén és a társadalom, valamint az emberek alapvető 

erejét, szemben az elméjével, tudásával, mint önmagával, amely elmossa a nemzet elsődleges 

alapjait. 

A nemzet akarata erősítésének eszközeként a tradicionalizmust, azaz az etnikai csoport 

genetikai emlékezetének mélyén gyökerező közös normákhoz való hivatkozást tartotta. Magában 

a nemzetben azonban a döntő szerep az elité, amelynek feladata az, hogy embereit fanaticizmusa 

és akaratereje révén döntő és törhetetlenné váljon.  

Ukrajnán kívül számos tehetséges tudós dolgozott a filozófiai gondolkodás területén. 

Közülük D. Csizsevszkij, I. Luszják-Rudnickij, O. Kulcsinszkij. 

A háború utáni időszakban, Ukrajnában a filozófiai tanulmányok területén pozitív 

fejlemények történtek. 1944-ben létrehozták a kijevi egyetemen a Filozófiai Kart. 1946-ban 

folytatta tevékenységét az Ukrán Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete. Ennek 

eredményeként több szakember generációját neveltették fel Ukrajnában, akik minden 
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felsőoktatási intézmény hallgatóinak alapos filozófiai ismereteket nyújtottak (és nyújtanak most 

is). A helyzet az 1960-as években jelentősen javult a Hruscsov-olvadás következtében. A 

filozófusok először kaptak lehetőséget arra, hogy felszólaljanak azokban a kérdésekben, 

amelyekre korábban párttiltás vonatkozott. 

A Filozófiai Kart (egyébként az egyetlen volt akkoriban Ukrajnában), később pedig a 

Filozófiai Intézetet a tehetséges tudós, P. Kopnin vezette. Sikeresen összegyűjtötte azokat a 

tudósokat, akik innovatív hozzáállással bírtak a filozófiai törekvésekhez, vágyakoztak az igazság 

megkeresésére, és nem a pártok klánjának kiszolgálására. 

Ebben az időben alaposan kidolgozták a megismerés elmélet, a tudományos módszertan és 

a filozófia története problémákat. Az 1970-es és 1980-as években a filozófiai gondolkodás 

Ukrajnában kezdődött a tudósok új generációjával. Aktívan kutatták a világnézet kérdéseit, 

kiterjesztve azokat a megismerés, gondolkodás, a szellemi tevékenység különböző szféráinak 

folyamataira, idegen filozófia megvalósításának bevonásával az ilyen intelligenciába. 

Az 1990-es évek végén sok filozófus aktívan részt vett a demokratikus mozgalomban, és 

kezdeményezte a nemzeti-demokratikus pártok regionális szervezeteinek megalakulását. Ukrajna 

függetlenségének megszerzése után (1991) a hivatásos filozófusok túlnyomó többsége részt vett 

az ukrán államépítés folyamatainak elméleti tanulmányozásában. Azonban bizonyos gazdasági 

hanyatlás körülményei között, amelyeket az ukrán társadalom gazdasági életének alapjaiban 

történő alapos átalakulások szükségessége okozott, a filozófiai gondolkodás fejlődésére negatív 

jeleket és tendenciákat adtak; igen, általában a tudományt és különösen a humanitárius 

tudományokat az úgynevezett „maradék elv” finanszírozta. 

Tekintettel arra, hogy az interperszonális kapcsolatok kérdései előtérbe kerülnek a 

társadalmi folyamatok során, amikor az élet emberi tényezője példátlan súlyt szerez, a filozófia 

szerepét a társadalom életében alábecsülik, és ez bizonyos szellemi degradációval fenyeget 

bennünket. Sőt, a tudományos személyzet felállításakor a bürokratikus megközelítés dominált, 

amikor a gazdasági nehézségek esetén a tudósokat nem segítették meg, hanem éppen 

ellenkezőleg, bonyolultabbá tették a tudományos eredmények, a szakmai fejlődés stb. felé vezető 

utat. 
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FOGALOMTÁR 

 

Abszolút — latin szó, jelentése teljes, tökéletes. Bevégzett, föltétlen, semmitől sem függő, 

korlátlan, a relatív ellentéte. Filozófiailag legfontosabb a metafizikai abszolútum fogalma, 

amelyet egyebek közt úgy értelmeznek, mint abszolút szellemet, vagyis mint a legfőbb világészt. 

Absztrakció — latin szó, jelentése elvonatkoztatott. Elkülönített, az érzéki észlelhetőség 

jegyeitől megfosztott, mint önállóan elgondolt. 

Affinitás — rokonság, hasonlóság, megfelelés. 

Antropomorf — görög szó, jelentése ember alak. Emberien megalkotott, megformált, 

emberi módon. 

Apriorizmus — idealista felfogás, amely szerint a tér, az idő, az okság és a természet 

törvényei nem a természet, hanem az emberi megismerő képesség tulajdonságai, vagyis 

mindezek függetlenek a tapasztalattól. 

Arkhé — görög = kezdet. Ősök, kezdet, őselv, ősforma, rejtett őserő. Az arkhé a 

preszókratikus gondolkodás egy ismert fogalma. 

Aszketizmus — olyan emberi életvitel, melynek lényege a földi élettől való elfordulás, a 

teljes lemondás mindenféle élvezetről, az önsanyargatás. A különböző vallások, mint az igazán 

erkölcsös életformát hirdették. Példaképül a valláserkölcs alapján a testi vágyaktól böjttel, nemi 

önmegtartóztatással, önsanyargatással szabadulni akaró embert állították, aki ily módon készül a 

túlvilági életre.  

Ateizmus — görög szó, jelentése Isten nélkül. Istentagadás, Isten megtagadása. 

Attribútum — latin szó, jelentése tulajdonít, hozzárendel. A skolasztikában valamely 

dolognak, de különösen Istennek a tulajdonsága, jegye. Már Arisztotelész megkülönböztette az 

attribútomot az akcidenciától. 

Axióma — görög szó, jelentése követelmény. A logikában és a matematikában 

Arisztotelész és Eukleidész óta olyan alapelv, sarktétel, melynek igazsága közvetlenül belátható, 

s ezért nincs szükség bizonyító érvre ,s amely maga képez bizonyítékot további tételekre 

vonatkozólag. 

Ciklikus — görög-latin szó, jelentése időszakos, visszatérő, körforgásos, ciklussal 

kapcsolatos, ciklusban történő. 
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Definíció — latin szó, jelentése megjelölés, meghatározás. Egy fogalom rendszeres és 

teljes bevezetése. A nominális definíció valamely fogalmat egy másikra vezet vissza, egy 

fogalomrendszert, tehát mint már meglévőt feltételez.  

Deizmus — vallási és filozófiai irányzat, amely elismeri isten létezését a világ 

személytelen őslakójaként, de tagadja isten szükségességét a világ irányítójaként. Nézete szerint 

a teremtés után isten magára hagyta a világot, amely ezután saját törvényei szerint működik, 

isteni beavatkozás nélkül. 

Determinizmus — francia szó. Arról szóló tan, hogy a világ összes folyamatai egyetemes 

kauzális összefüggést követnek. 

Dialektika — latin szó, jelentése a vitatkozás művészete. Eredeti értelmében a bizonyítás 

művészete, a logika tudománya, filozófiai törekvés a gondolkodásban és létben rejlő 

ellentmondások felmutatására és leküzdésére. 

Dialógus — görög szó, jelentése beszélgetés, párbeszéd. A dialógus Szókratész és Platón 

óta egy filozófiai gondolat kibontása kérdés – felelet formájában, mely irodalmi forma mindmáig 

fennmaradt. Ellentéte a monológ. 

Diszkurzív — következtető, kifejtő, következetes. 

Dogma — görög szó, jelentése tantétel. A későbbi görög filozófiától kezdve olyan tantétel, 

amely egy filozófus vagy egy filozófiai iskola megdönthetetlennek tartott alapelvét képviselte, s 

amely az illető rendszer struktúrája nézve lényeges vagy jellemző volt.  

Dogmatika — görög szó, jelentése alaphittan. A keresztény hittudománynak a dogmákkal 

foglalkozó ága (vallás) 

Dogmatikus — a dogmákon alapuló, ellenőrizetlen, kritikátlan, a dogmákhoz makacsul 

ragaszkodó. 

Dualizmus — két, egymástól abszolút különböző és kölcsönösen független elvről szóló 

tan. 

Egzisztencializmus — a latin existentia, 'létezés' szóból ered. Modern polgári idealista 

filozófiai és irodalmi irányzat.  Az egzisztencializmus központi gondolata: az embernek meg kell 

szabadulnia az öncsalás, hamis hit formáitól: az ideológiáktól, hagyományoktól, 

beidegződésektől, és önmagává kell lennie. Szembesülnie kell öntörvényűségével, magányával, 

semmisségével, és éppen a semmi alapján kell megalapoznia cselekvését.  

Empíria — görög szó. A világról az érzékszervek útján nyert észlelet. Az egyszerű 

megfigyeléssel szerzett tapasztalat. 
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Entitás — valaminek a létszerűsége, ahol a hangsúly azon van, hogy létezik valami, és 

nem azon, hogy mi létezik. 

Episztemológia — ismeretelmélet: a megismerés módszereivel foglalkozó tudomány. 

Evidens — nyilvánvaló, szemmel látható, belátható, magától értetődő. 

Evolúció — latin szó, jelentése kibontakozás. Fejlődés, a természet és társadalom 

fokozatos, ugrás nélküli mennyiségi változása. Az élővilágban a magasabb rendű lények 

alacsonyabbakból való kifejlődése, leszármazása. (darwinizmus) 

Fenomenológia — a jelenségek értékmentes leírására törekvő filozófiai módszer és 

irányzat, amely a tudat külvilágra nyitott mivoltából indul ki. 

Fragmentum — latin szó, jelentése töredék, befejezetlen mű. 

Heliocentrikus — görög szó. Az a világkép, melyben a Nap a világmindenség 

középpontja. 

Hermeneutika — görög szó, jelentése értelmezéstan, magyarázattan, útmutatás művészete 

és módszertana. 

Hipotetikus — görög-latin szó, jelentése állítólagos, feltételezett. 

Hipotézis — görög szó. Tudományos-fogalmi feltevés, amely a hiányos empirikus 

ismeretet egy meghatározott helyen kiegészíti vagy különböző empirikus ismereteket egésszé 

kapcsol össze, ill. egy tény vagy ténycsoport előzetes magyarázatát van hivatva ábrázolni. 

Idea — görög szó, jelentése mintakép. Az a minta- vagy őskép, amely az individuális 

valóság alapját képezi. Platónnál az igazi létező, a maradandó, az értékes, az általános, a dolgok 

lényege, a dolgok csak részesülnek az örök ideában. Annyi idea van, amennyi dologfajta. 

Idealizmus — latin szó. Az objektív valósággal, a léttel szemben a tudat elsődlegességét 

tételező filozófiai álláspont. Klasszikus formája Platón idealizmusa, mely szerint az ideák 

képezik az igazi valóságot, amelyekről érzékeink csak árnyképet észlelhetnek. 

Idiografikus — egyéni rajzolású. 

Illúzió — latin szó, jelentése gúny, hiú képzet, csalódás. Öncsalás, képzelgés. Látszat, 

benyomás, alaptalan remény, önámítás. 

Immateriális — az anyagtól független, anyagtalan. 

Individuum — latin-görög szó, jelentése oszthatatlan. Egyedi lény, az individuum 

fogalma eredetileg egybeesett az atom fogalmával. 
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Indukció — latin szó, jelentése bevezetés. Cicero által bevezetett, görögből fordított 

kifejezés, mint a dedukció ellentéte azt a tudományos módszert jelöli, amellyel különös egyedi 

esetekből az általános esetre, egy törvényszerűségre lehet következtetni. 

Intuitív — ösztönös megérzésen, élményszerű felismerésen alapuló, sugallatszerű, ihlet 

sugallta. 

Irracionális — latin szó, jelentése ésszerűtlen. A rációval nem vagy nem maradéktalanul 

megragadható, a logikai-fogalmi gondolkodás számára nem hozzáférhető, természetfeletti 

kinyilatkoztatás által adott. 

Kategória — görög szó, jelentése vád, állítás. Eredetileg Arisztotelész által bevezetett 

kifejezés különböző fajta kijelentésekre, amelyek valamely tárgyról tehetők. Arisztotelész 10 

kategóriát különböztet meg: a) egy tárgy lényege, vagyis szubsztanciája; b) nagysága, vagyis 

kvantitása; c) felépítése, vagyis kvalitása; d) viszonya más tárgyakhoz, vagyis a relációja; e) 

hely, ahol a dolog előfordul; f) az idő, amelyben a dolog létezik; g) helyzet; h) birtoklás; i) 

cselekvés; j) elszenvedés. Tanítása szerint valamennyi olyan kifejezés, amely egy kijelentésben 

állítmányként szerepelhet, e tíz kategória valamelyikébe tartozik. 

Kauzalitás — az ok és okozat közti összefüggés, valamely történés függése egy másiktól, 

mely az előbbit feltételezi, meghatározza, ill. egyértelműen determinálja. 

Kodifikál — törvénybe foglal. 

Kogníció — az észlelést, érvelést és emlékezést felölelő gondolkodási folyamat. 

Kognitív — megismerő, a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló. 

Konzisztens — erős, tömör, állandó; belső ellentmondásoktól mentes, egységes, 

következetes. 

Materializmus — latin szó. Az a világnézet, amely szerint nincs más valóság, mint az 

anyagi, következtetésképp a lelket, szellemet és a gondolkodást, mint az anyagi erőit és 

mozgásait fogja fel. Megkülönböztetnek elméleti és gyakorlati materalizmust. 

Metafizika — görög szó, az a filozófiai ág, ami a világot nem a fizikai (tapasztalati) 

oldaláról vizsgálja, hanem az érzékszervekkel fel nem fogható részeit (halál, lélek). A 

hagyomány szerint Arisztotelész műveinek antik szerkesztője ezekkel a szavakkal jelölte meg 

kiadásában annak a tizennégy könyvből álló munkának a helyét, amelyben Arisztotelész az „első 

filozófiával” foglalkozik, és később ez a helymegjelölés vált a mű címévé. 

Mítosz — görög szó, jelentése rege istenekről. A mítosz vallási színezetű ábrázolásokat 

tartalmaz a természet és a világ életének s a világkeletkezésnek folyamatairól és eseményeiről 
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emberi alakok képében vagy egy emberi módon ábrázolt tevékenység vagy szenvedés képében, 

ahol a lényeg, a világ természeti és szellemi erői istenekként és hősökként jelennek meg.  

Neokantianizmus — a 20. század elejének a Kant nyomában haladók filozófiai irányzata, 

amelynek lényege a történelem és a kultúra logikai-ismeretelméleti megértése, a szubjektum 

szerepének vizsgálata. 

Nominalizmus — középkori filozófiai irányzat, amely az általános fogalmakat csupán az 

egyedi tárgyak neveinek tekintette. 

Nomotetikus — törvényszerű. 

Objektív — az objektumara vonatkozó, tárgyi, dologi, tényleges, valóságos, nem csupán 

elgondolt, függetlenül és eltekintve a szubjektumról, a szubjektív vélekedéstől, a szubjektum 

természetétől és érdekétől, minden megismerő lény számára érvényes, általános érvényű. 

Objektum — latin szó, jelentése tárgy, dolog. A XVIII. sz. vége és különösen Kant óta 

annak a jelölésére használják, ami a szubjektummal (tudat, belső világ) mint valóságos, mint a 

külvilági része szemben áll. 

Ontológia — görög szó, a létről, a lét legáltalánosabb törvényeiről szóló filozófiai tanítás. 

Panteizmus — a görög pán „minden” és theosz „isten” szavakból. Olyan filozófiai és 

vallási felfogás, amely a mindenséget az istenséggel azonosítja. Azt a szemléletet jelenti, 

miszerint Isten minden és mindenki, illetve mindenki és minden Isten.  

Paradigma — minta, összehasonlításra alkalmazott példa.  

Pejoratív — latin szó, jelentése rosszabb. Rosszalló, lebecsülő, lekicsinylő, a szó 

jelentését lerontó értelmezés. 

Polémia — vita, főleg az elvi természetű politikai, vagy irodalmi vitára értjük. 

Posteriori — latin szó, jelentése a későbbtől fogva. A posteriori és a priori a skolasztika 

által bevezetett fogalmak, melyek az Arisztotelész – féle hüszteron (a későbbi) és proteron 

(korábbi) szavak fordításából erednek, a posteriori megismerés az, amely az észlelésből, a 

tapasztalatokból származik. Kant e fogalmakkal magyarázta a megismerés eredetének és 

lehetőségének a kérdését a transzcendentális logikában.  

Posztulátum— latin szó, jelentése a megkövetelt. Először az ókori görög matematikában 

jelent meg, mint bizonyos gondolati konstrukciók követelménye és kifejtése, amelyekkel 

fogalom alkotható. 

Priori — latin szó, jelentése a korábbitól fogva, eleve. Olyan belátás, melynek helyességét 

a tapasztalat sem nem bizonyítja, sem nem cáfolja. Kant az olyan fogalmakat nevezi prioriaknak, 
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amelyek egyedül az értelemből, az észből származnak. Kant szerint, tisztán prioriak a kategóriák, 

valamint a nem fogalmi (szemléleti) formák. 

Radikális — latin-francia szó, jelentése a gyökerekig hatoló, gyökeres, 

kompromisszummentes, alapos, végleges megoldásra törekvő, szélsőséges, a radikalizmus 

követője, vele kapcsolatos,  

Reális — tárgyi, tárgyias, dologi, valóságos, objektív. 

Realista — a realizmus filozófia követője, olyan ember, aki a dolgokat és az embertársakat 

olyannak tudja elfogadni, amilyenek azok a valóságban, és nem táplál róluk illúziókat. 

Reflexió — latin szó, jelentése visszahajlás. Filozófiában (logika): a gondolkodás, a 

megfontolás, a reflexió ebben az értelemben a diszkurzív értelem egy tevékenysége, amely 

lényegileg a viszonyulásban merül ki. Platón ezt dianoiaként ismeri. Hegelnél az a tevékenység, 

hogy az ellentéteket megállapítsuk, és az egyiktől, a másikhoz átmenjünk, anélkül, hogy 

kapcsolatukat és átható egységüket létrehoznánk. 

Relatív — latin szó, jelentése kapcsolódó, vonatkozó. Vonatkozó, viszonylagos, máshoz 

viszonyított, csak meghatározott viszonyok között érvényes, feltételezett, több tényezőtől függő. 

Ellentéte az abszolút.  

Spekulatív — elvont elvekből kiinduló, a tapasztalattól, az élettől elszakadt. 

Spekulatív — latin szó, elvont, elméleti gondolkodásra hajlamos, a tapasztalattól, 

gyakorlattól elszakadt gondolkodásmód. Történetileg a spekulatív gondolkodás olyan 

megismerés, amely túlmenve a tapasztalaton, az érzékfelettire vagy az istenire irányul. 

Spirituális — latin szó, jelentése szellem. Szellemi, lelki, testetlen, anyagtalan. 

Stádium — görög-latin szó. Az evolucionista gondolkodás fogalma, amely fejlődés egy 

szakaszát jelöli, amely egy korábbi állapothoz képest magasabb fokot, előrehaladást képvisel. 

Szillogizmus — a következtetés legegyszerűbb formája: két egymásra vonatkozó 

állításból, tételből vonjuk le a következtetést (konklúziót). 

Szintaxis — mondattan: a szavak mondatokká alakulásának szabályai. Régebben a latin 

iskolának azt az osztályát is így nevezték, ahol ezt a tantárgyat oktatták. 

Szintézis — görög szó, jelentése összeállítás. Több elemnek egységgé való 

összekapcsolása. Az ismeretelméletben és a logikában az analízissel ellentétben az észlelések, 

képzetek és fogalmak összekapcsolása egymással. 

Szkeptikus — görög szó, jelentése hitetlenkedő, kételkedő. 



127 
 

Szocializmus — olyan politikai nézet, melyben a magánérdekeket elvetik, a társadalmi 

egyenlőséget és az anyagi javak igazságos elosztását célozzák. 

Szubjektív — a szubjektumra vonatkozó, a szubjektumra nézve érvényes, a 

szubjektumban megalapozott, tőle függő, ezért hangsúlyozottan érzelmi, szűk egocentrikusan 

meghatározott nézőpontból interszubjektív. 

Szubjektum — Arisztotelésznél a szubsztancia értelmében volt használatos, ami még a 

középkort is túlélte, s így egészen a 18. sz-ig a megismeréstől és elképzeléstől független tárgyra 

alkalmazták, vagyis arra, aminek ma objektum a neve. 

Szubsztancia — Arisztotelész által bevezetett filozófiai kifejezés az önálló létező 

megjelölése.  

Szubsztrát — valaminek a lényege, tulajdonságainak hordozója. 

Teoretikus — görög szó, jelentése elméleti. Fogalmi gondolkodással a megismerésre 

irányuló, először Arisztotelész használta a praktikus ellentéteként. 

Terminológia — latinul határjel, végpont. Szakszókincs, szaknyelv, egy tudományban 

vagy művészetben használt szak- vagy műkifejezések összessége, ill. ezekről szóló tan. 

Tézis — görög szó, jelentése tételezés, tétel. Tétel, állítás, tantétel, amely bizonyítandó. 

Azt az állítást jelenti, amellyel egy neki ellentmondó állítás szemben áll. 

Tomizmus — a szkolasztika virágkora fő alakjának, Aquinói Tamásnak (1225-1274) 

gondolati rendszere, melyet Arisztotelész filozófiájának az egyházi tanítással történt 

egyesítéséből alkotott meg. Szerinte az igazság megismerésének két útja van: a hit és a tudás. Ha 

a kétféle úton nyert ismeretek nem egyeznek, ennek az emberi ész gyarlósága az oka, s ezért nem 

az értelemé, hanem a hité az elsőbbség.  

Traktátum — egyezség, szerződés, értekezés. 

Transzcendens — latinul átlépő. Fel nem fogható, természetfeletti. Transzcendesnek 

nevezték a késői skolasztikában a dolgok legáltalánosabb tulajdonságait, amelyek a 

neoplatinikus tanítás szerint metafizikai lényegekként még túl vannak az egyes kategóriákon. 

Univerzális — latinul egyetemes. Az egészre, az összességre vonatkozó, általános, 

egyeteme, mindent átfogó. 
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