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1. Розвиток як філософська категорія.

Поняття діалектики (від грец. мистецтво вести бесіду, міркувати)

вживається в історії філософії в різних значеннях. Народилося воно у грецькій

культурі, де з розвитком античної демократії стало високо цінуватися уміння

полемізувати, доводити, переконувати, обґрунтовувати свою правоту. Згідно з

античними уявленнями, мистецтво діалогу припускає, що його учасники

задають один одному питання, прагнучи зрозуміти альтернативні точки зору і

довести переваги своїх позицій. В результаті долається однобічність суджень,

враховуються різні точки зору, виробляється певне розуміння політичних,

правових, моральних норм. Під діалектикою розуміли мистецтво суперечки,

уміння розвивати обговорювану тему.

Сократ розглядав діалектику як мистецтво виявлення істини шляхом

зіткнення й узгодження різних, навіть протилежних думок. Він практикував

ведення вчених бесід (діалогів) про сенс загальних понять (справедливість,

мужність,  краса).  Метою цих бесід був перехід від окремих випадків

використання понять (красива дівчина, красивий кінь, прекрасний глек:

мужність в битві, в цивільних справах) до загальних їх визначень. Такий

підхід називали евристичним (від грец. відшукую). Цим підкреслювалося,

що нове рішення – результат своєрідної творчості учасників діалогу. Його

учень Платон представив діалектику як метод аналізу і синтезу понять, як

рух думки від різноманітних конкретних їх значень до загальних понять –

ідей, що виражали, за його переконанням, істинно суще.

Діалектика як мистецтво суперечки розвивалася в середні віки.

Вершиною середньовічної діалектики стали праці Пьера Абеляра. Свою книгу

«Так і ні» він побудував як систему питань, що задаються учителем, і

відповідей учнів. Учитель підводив учнів до свідомо невірного виводу, а потім

чарівним і безперечним аргументом спростовував їх міркування, примушував

прийняти свою точку зору. Мистецтво діалогу культивувалося як засіб
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вироблення методів спростування аргументів інакодумців. Воно внесло вклад

до культури і сприяло підготовці сучасної форми діалогу.

З часом було усвідомлено, що прийоми зіткнення думок і

діалектичного вирішення протиріч важливі також при аналізі протиборчих

поглядів, позицій. Можливий діалог поколінь, епох, культурних,

національних, політичних, релігійних, філософських традицій, шкіл.

Поступово зріло представлення: творче мислення діалогічне за своєю суттю.

Розвиток нерідко вважають простим синонімом зміни або прирівнюють його

до прогресу. Але нині виразніше, ніж раніше, усвідомлюється, що розвиток –

процес куди складніший, ніж зміна або сукупність змін. Нове осмислення таких

процесів стало актуальним в XX ст. з його нестримно наростаючими змінами, з

тривожними тенденціями, загрозою катастроф. Аналіз сучасних процесів, що

протікають в природі і суспільстві, повинен ґрунтуватися на філософській

концепції розвитку.

Передумовами формування філософської теорії розвитку послужили

процеси інтенсивних змін європейського суспільства з епохи Відродження.

Важливе значення мали також зростання і поглиблення історичних знань,

прогрес наук, що вивчають тенденції тривалих змін природних об’єктів

(геологія, палеонтологія, ембріологія та ін.).

Затвердження ідей розвитку істотно міняло погляд на світ: він став

осмысляться не як набір готових речей, повторення циклів, а як сукупність

процесів, розгорнутих у часі, спрямованих у майбутнє. В обґрунтуванні й

затвердженні науково-філософських уявлень про розвиток велику роль

зіграли теорія розвитку суспільства, створена К. Марксом, і еволюційне

вчення Ч.  Дарвіна.  Ці наукові теорії доповнювалися безліччю інших

конкретних досліджень розвитку природних і громадських явищ. Ідея

розвитку поступово ставала принципом світобачення.

Якісно різні процеси розвитку вивчаються різними науками. Так,

сучасна космологія розробляє теорії виникнення і розвитку Всесвіту, окремих

галактик, різних космічних об’єктів. Еволюційна біологія – теорію розвитку
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живих організмів. Історична наука досліджує розвиток людського

суспільства, а мовознавство висуває і обґрунтовує теорію розвитку мов.

Яке ж місце серед спеціально-наукових теорій розвитку займає

філософська теорія розвитку – діалектика? Ф. Енгельс визначав діалектику як

вчення про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і

мислення,  В.І.  Ленін –  як вчення про розвиток в його якнайповнішому,

вільному від односторонностей вигляді. Це не означає, що філософія

претендує на роль наднауки, що підміняє усі інші науки по широті охоплення

і глибині аналізу конкретного матеріалу. Вивчаючи свої особливі об’єкти і

процеси, учені відкривають і формулюють діючі в цій області закономірності,

тенденції змін. Але вивчення конкретних об’єктів, що розвиваються, явно або

неявно базується на сукупності найзагальніших уявлень про розвиток взагалі і

час від часу стикається з необхідністю їх поглиблення, коригування,

переосмислення. Рано чи пізно перед фахівцями встають питання, пов’язані з

глобальнішим, філософським осмисленням цих проблем, з розробкою єдиного

понятійного апарату. Це здійснюється шляхом аналізу історичного досвіду,

узагальнення матеріалу і виводів спеціальних наук. До філософського

обґрунтування науки причетна і ціннісна характеристика різних тенденцій

развитку природних і громадських явищ з точки зору інтересів людини і

людства.

На основі аналізу різних типів універсальних зв’язків, виражених в

законах і категоріях діалектики, можна чіткіше сформулювати поняття

розвитку. Зміна універсальна і характеризує будь-які явища дійсності. Розвиток

же – це особливий тип зміни. Ті або інші зміни відбуваються в об’єктах

постійно і можуть бути зафіксовані в будь-який час. Для цього досить вибрати

певний, хоч би найменший часовий інтервал і прослідкувати зникнення одних і

появу інших рис, якими предмет спочатку не володів: зміну його просторового

положення або конфігурації внаслідок дії різних механічних сил, температурні,

магнітні властивості, що не залишаються постійними. Мінімальні зміни певних

властивостей можна зафіксувати в скільки завгодно малому тимчасовому
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інтервалі. Підсумовуючи елементарні зміни, можна отримати цілісну,

комплексну картину рис, що відрізняють предмет в даний момент в порівнянні

з властивостями,  властивими  йому в більш ранній  момент часу.

Встановлення факту змін, що здійснюються в предметі, ще не свідчить,

проте, про їх характер, тенденцію. Зміни можуть носити кількісний характер.

Розвиток же припускає народження нового, зміни якісні. Але і не всякі якісні

зміни рівнозначні розвитку. Це може бути просте руйнування предмета,

подальше існування, що припиняє його, як цього предмета. Можливі також

циклічні процеси з повторенням однотипних фаз, зміни типу «вода – пара –

вода». До мінливості в цілому, а не до розвитку, відносять перетворювану

елементарних часток, процеси тепловіддачі й інші, що не мають скільки-небудь

чіткої спрямованості. Як розвиток не кваліфікуються також функціональні і

інші зміни, що не транслюються в майбутні фази процесу (ср. фізіологічні

зміни в організмі і успадковані еволюційні зміни).

Поняття розвитку виділяє із загальної маси змін такі, які пов’язані з

оновленням системи, з її внутрішніми структурними і функціональними зміною,

перетворенням на щось нове, інше. У разі розвитку йдеться не про разових, а про

наростаючі, розгорнуті в часі поступальні якісних трансформації системи. Для

характеристики того або іншого процесу як розвитку, як правило, вимагаються

досить великі періоди часу, що дозволяють судити про тенденції, спрямованості

змін. Кумулятивний характер розвитку – накопичення новоутворень –

безповоротно відводить систему від її початкового стану. Наступні, у тому числі

кінцеві, стани систем, що розвиваються, завжди якісно відрізняються від

вихідних. В процесі розвитку послідовно змінюють один одного фази, східці

процесу, закономірно змінюється рівень організованості системи.

Розвиток – це процес тривалих змін складних системних об'єктів, що

накопичуються, безповоротних, поступальних, в досить великих

інтервалах часу. До таких процесів відносять еволюцію літосфери, екосистем,

організмів упродовж життя, історичний розвиток людських співтовариств,

знарядь і навичок праці, вдосконалення знань, науково-технічний прогрес.
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Розвиток нерідко спрощено тлумачать як лінійний процес. Численні

факти біологічної еволюції і людської історії спростовують таке

представлення. К. Маркс в «Капіталі», досліджуючи динаміку різних

економічних систем і структур, показав, що реальний соціально-історичний

розвиток відбувається петлеподібний, з відхиленнями, з поверненнями назад.

Прикладом відступу назад може служити т. н. вторинне закріпачення селян

у країнах Східної Європи. В процесі розвитку нерідкі також випадки

розщеплення, дивергенція процесу, що розвивається, як було, наприклад,

в еволюції приматів, коли одна лінія розвитку привела до виникнення людини,

інша – сучасних вищих мавп. Можливі і процеси конвергенції – злиття,

синтезу різних ліній розвитку в єдиний процес.

Суть діалектико-матеріалістичного історизму полягає в розгляді об’єктів

як цілісних систем, що виникли в певних умовах, в результаті дії відповідних

причин. Такі об'єкти з часом зазнають зміни, що накопичуються,

безповоротні, в ході яких реалізуються деякі тенденції їх розвитку і

відкриваються різні перспективи їх майбутніх станів. В кожному випадку

важливо зрозуміти, як те або інше явище виникло, які головні етапи

проходило у своєму розвитку, і з цієї точки зору дивитися, чим воно стало

тепер і може стати в майбутньому.

Аналіз реалій лише з точки зору теперішнього часу обмежений.

Сучасність не може бути правильно осмислена поза зв’язком з колишніми

стадіями історичного процесу. Згідно з принципом історизму, важливо

враховувати не лише обумовленість сьогодення минулим, але і розвиток самої

сучасності. Історизм тісно пов’язаний із діалектико-матеріалістичною

концепцією детермінації явищ. Історія – це не заданий процес із заздалегідь

зумовленим результатом. Об’єктивні закономірності історичного розвитку

прокладають собі дорогу не в єдино можливій формі. І важливо враховувати

різноманіття можливих форм, шляхів розвитку. Мислити історично – означає

простежувати закономірне чергування, спадкоємність фаз, станів об’єкту, що

розвивається. Предмет (викопні останки тварин, вироби людських рук,
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пам'ятники писемності та ін.) виступає як момент, ступінь розвитку, якщо

йому знайдено місце в ряду історичний природних або громадських форм, що

змінюються. Кожен такий предмет виявляється включеним в певний

конкретно-історичний контекст, має ознаки того або іншого часу.

У процесах розвитку складно і різноманітно проявляє себе суперечливий

характер змін. Двома найбільш загальними, протилежними за своїми

характеристиками, і в той же час невід'ємними один від одного, діалектично

пов'язаними тенденціями розвитку є прогрес і регрес.

Ідея прогресу народилася в період підйому капіталізму. Вона знайшла

вираження в роботах Д. Віко, А. Тюрго, Й. Гердера, Ж. Кондорсе й інших

філософів. При цьому під прогресом розумівся розвиток людського суспільства

по висхідній лінії від нижчих, менш досконаліших форм до вищих,

досконаліших. Ідея прогресу містила в собі спробу масштабно поглянути на

людську історію, оцінити досягнуті історичні результати, зрозуміти основні

тенденції історії, перспективи майбутнього громадського розвитку.

Прогрес в найзагальнішому вигляді і сьогодні визначають як тип (чи

напрям) розвитку складних систем, для якого характерний перехід від нижчих,

менш досконаліших форм до вищим і досконалішим. Прогрес пов'язаний з

підвищенням рівня організації системи. І знову-таки постає питання: що таке

висота організації системи? На мові сучасних представлень підвищення рівня

організації систем припускає таку диференціацію і інтеграцію елементів і

зв'язків системи, яка підвищує міру її цілісності, її пристосованість до

середовища, функціональну ефективність, структурну, функціональну,

генетичну "пластичність" і забезпечує високий потенціал наступного

розвитку. Якщо в процесі розвитку зростає число елементів і підсистем,

ускладнюються структури, що об'єднують їх, збільшується число зв'язків і

взаємодій, а також зростає набір функцій, тобто дій і процедур, що

виконуються цими елементами і підсистемами, забезпечуючи тим самим

велику стійкість, збереження, пристосованість, життєздатність і можливість

подальшого розвитку, то такий процес називають прогресом. Якщо ж в
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результаті процесу розвитку зменшується набір корисних для системи

функцій, розпадаються структури, що існували раніше, зменшується число

підсистем, елементів і зв'язків, що забезпечують існування, стійкості і

життєдіяльність цієї системи, такий процес називають регресом. Діалектика

орієнтує  на  розуміння  єдність  прогресу і регресу як діалектичних

протилежностей. важливо враховувати тісний логічний зв'язок,

співвідносність цих понять, те, що одне з них припускає інше, що вони

визначаються лише один через одного. У живій природі і суспільстві всяка

зміна, яка виступає в певному відношенні як прогресивне, тим або іншим

чином пов’язана із змінами регресивними. Існує концепція, згідно з якою

розвиток будь-якого об’єкту включає дві послідовні фази: сходження, потім

сходження і загибель, тобто розпад системи, перехід її в іншу якість. Процеси

розвитку мисляться тут по аналогії із зростанням, а потім старінням живих

організмів. Варіантом такого розуміння є визнання не лінійного, а циклічного

співвідношення висхідного і низхідного розвитку, тобто прогресу та регресу.

У цикли підйому і занепаду, як правило, включаються проміжні фази, але це

не міняє загального ритму прогресу та регресу.

Поняття прогресу як особливого типу розвитку живої природи і

людської історії має інтегральний характер. Судити про тенденції зміни за

окремими показниками практично неможливо. Наростання, ускладнення

одних функцій і структур часто супроводжується спрощенням інших.

Діалектичний взаємозв’язок прогресу і регресу обумовлює складні,

непіддатливі однозначним оцінкам результати розвитку систем.

2. Діалектичний метод в історії філософії

Античні філософи, розглядаючи космос як ціле, найбільше цікавилися

процесом виникнення і перетворення одних явищ в інші. Вони вважали, що

становлення припускає взаємодію і взаємний перехід протилежностей. Але

правильно представляючи світ безперервно рухомим, мінливим, а усі явища

взаємопов’язаними, що переходять один в одного, греки в той же час не змогли
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піднятися до розуміння розвитку як постійного воз-никновения чогось

принципово нового, безповоротного. Вихід був знайдений в концепції великого

кругообігу. Згідно з нею, усе у світі повторюється, усе схильне до циклічних

поворотних змін. Відтворення разів назавжди встановленої структури

вважалося природним порядком речей.

Древні діалектичні навчання, як правило, базувалися на допитливому

з'ясуванні різних явищ, доступних звичайному спостереженню (Геракліт).

Роздуми про співвідношення єдиного і багато чого, одиничного і загального

спиралися на досвід громадських обговорень, зіставлення суперечних

думок, поглядів, позицій. Нерідко філософська думка, здавалося, заходила в

безвихідь (апорії, парадокси, антиномії, дилеми). Виявлення таких

утруднень і спроби їх осмислення отримали назва «негативної діалектики»

(Зенон). Пошук виходу з важких ситуацій, способів вирішення протиріч

стимулював розвиток позитивної діалектики.

Зрозуміти розвиток як процес якісних змін, появи принципово нового

порівняно з минулим можна було, тільки осмисливши час як особливу

об'єктивну властивість навколишнього світу. Крок в цьому напрямі був

зроблений в середні віки у християнській філософії історії. Для

християнського світогляду життя є напружене очікування майбутнього

(прийдешнього пришестя рятівника). Вона спрямована вперед, як би

розгорнута від минулого в майбутнє. Так, хоча і на ідеалістичній основі,

виникає уявлення про тимчасову спрямованість, неповторність подій

индивидуального і громадського життю. Ранній християнський філософ і

богослов Августин уподібнював історію суспільства людського життя:

дитинству, дитинству, отроцтву, юності, зрілості, старості, смерті. Народження

людини він зіставляв з початком історії, а смерть – із страшним судом. Ця

схема певною мірою долала циклічність античної моделі.

Важливий крок до ідеї розвитку світу зробив Декарт. Бог, створюючи

світ, вважав він, дав йому імпульс, поштовх, як годинникар, заводячи

годинник, повідомляє їм рух. Отримавши цей імпульс, природа почала
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«розплутувати первинний хаос», породжує нові форми. У Декарта поняття

розвитку не поширювалась на суспільство. Але епоха буржуазних революцій

змусила замислюватися і про це. Французькі просвітники Вольтер, Руссо

висунули ідею історичного розвитку, що включає і етапи революційних

перетворень. Кондорсе доповнив їх погляди вченням про прогрес як

переважаючу форму громадського розвитку. Рушійними силами розвитку

суспільства у усіх цих мислителів виявлялися духовні чинники (моральні,

релігійні і інші ідеї).

Синтез різних припущень і формування діалектики були здійснені в

німецькій класичній філософії. Застосувавши поняття розвитку до Сонячної

системи і інших зоряних світів, І. Кант в той же час поставив питання про

розвиток моральності, про соціальний розвиток людини. Його учень

Й. Гердер зробив першу спробу послідовного розгляду історичного розвитку

народів і культур.

У вигляді стрункої теоретичної системи діалектика виникла

в ідеалістичній філософії Г. Гегеля. Постійний рух, зміну філософ знаходив

у природі, але справжній розвиток виявив в історії суспільства передусім

у духовній культурі. Гегель проаналізував рух людської думки і виразив її

цілісний, закономірний розвиток в поняттях «Абсолютної ідеї», «світового

розуму». Духовні процеси громадського життя представлялися йому

найбільш важливими, такими, що визначають усі інші. Реальна історія країн,

народів осмислювалася як втілення розвитку духу, ідей.

Через взаємозв’язок категорій Г. Гегель сформулював сукупність

закономірностей, що відбивають універсальні зв’язки світу і пізнання.

Діалектика виникла у вигляді знання про діалектичні закономірності. Крім

того, теоретична система включає принципи –  положення,  зміст яких

пронизує всю теорію, визначає її загальну спрямованість, суть. Як принципові

ідеї гегелівської діалектики (закони) можна виділити такі ідеї, як

універсальний зв’язок явищ, єдність та боротьба протилежностей, розвиток

через діалектичні заперечення.
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Концепція Г. Гегеля про розвиток духовної культури узагальнювала

величезний історичний матеріал. Свідомості в історії надавалося дуже велике

значення, і це багато в чому справедливо. Але духовний розвиток розумівся як

особливий самостійний процес. Реально ж духовні аспекти історичного

процесу органічно включені в громадське життя, що має практичний характер,

багато в чому породжуються нею. Дійсна історія суспільства розвивається

далеко не так, як чиста думка, має свої, істотні особливості.

Вчення Гегеля стало необхідною передумовою для розробки Марксом і

Енгельсом матеріалистичної діалектики – вчення про розвиток природних,

громадських, духовних явищ. Переосмислення і розвиток під такою точкою

зору гегелівського вчення вимагало синтезу діалектики і матеріалізму.

Долаючи ідеалізм у розумінні суспільства, К. Маркс високо оцінив, зберіг,

переосмислив, розвинув його історичну діалектику. Це привело до

діалектико-матеріалістичного розуміння суспільного життя в єдності

матеріальних і духовних проявів. Потім, з нових позицій, Ф. Енгельсом були

узагальнені результати вивчення живої і неживої природи. Під вчення

діалектики був підведений солідний конкретно-науковий фундамент. При

цьому головне значення надавалося узагальненню історичного розвитку

суспільства, культури в єдності, взаємодії її форм, проявів.

У матеріалістичній діалектиці широко використовуються прийоми наукової

аргументації, поглиблення теоретичних положень згідно зі знанням, що

розвивається, і практичним досвідом.

Усе це зумовило високу міру науковості нового миро-понимания, його

ефективність при осмисленні процесів реальної дійсності. Матеріалістична

діалектика складає метод вивчення різних явищ, розкриття закономірностей,

тенденцій розвитку і революційного перетворення дійсності. Через

діалектику форм, методів, прийомів пізнання розкривається складний,

суперечливий, такий, що змінюється світ.

Найбільш складним типом зв'язку є взаємодія протилежностей.

Підсумовуючи різні характеристики предмета, догматична філософія
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односторонньо виділяє деякий їх набір, виключаючи протилежні: визнавши

стійкість світу,  виключає його мінливість,  живе мислить як різко

протиставлене мертвому, пряме – кривому, добре – злому. Таке мислення

знає лише жорсткі протиставлення (за схемою «або – або»). Люди з таким

мисленням не уловлюють відтінків, переходів між полюсами, їх взаємодії. За

рамками розуміння залишається, наприклад, єдність національного і

інтернаціонального в стосунках народів, індивідуального і громадського,

особистого та колективного. Досвід осмислення зв’язків аж до єдності

протилежностей – досягнення діалектичної думки. Завдяки ньому став

доступним для розуміння і найскладніший зв’язок – розвиток.

Діалектика –  це таке розуміння світу і такий спосіб мислення,  при

якому різні явища розглядаються в розмаїтті їх зв'язків, взаємодії

протилежних сил, тенденцій, в процесах зміни, розвитку.

Загальні зв’язки,  зміна,  розвиток буття не розкриваються самі собою.

Для їх розуміння вимагається особливий розумовий інструментарій –

діалектика. У філософському вченні про діалектику тісно пов'язані один з

одним прийоми гнучкого мислення і розуміння рухливого буття, яке

розкривається за допомогою цих прийомів. Інакше кажучи, суб’єктивна

діалектика думки виступає як віддзеркалення і спосіб осягнення об’єктивної

діалектики.

3. Категорії діалектики

Філософське мислення відкриває загальні риси, стосунки, властиві не

якимсь окремим видам явищ, процесів, а усьому буттю. Знання такого роду

виражаються в універсальних формах людського мислення – категоріях.

Поняття, в яких універсальні зв'язки буття осмислюються в їх складній,

гнучкій, суперечливій динаміці, утворюють групу категорій діалектики. Їх

взаємозв’язки виражають загальне принципи розуміння, дослідження.

Для діалектики характерне формування парних категорій, що

відбивають полярні сторони цілісних явищ, процесів. Діалектичний характер
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стосунків "причина - наслідок", "випадковість - необхідність", "можливість -

дійсність" і інших виражається в протилежних, але нерозривно пов'язаних

поняттях, їх єдності, переходах одне в інше, взаємодії. У поєднанні категорії

діалектики утворюють рухливу мережу універсальних понять, здатних

відбивати живу рухливість, переходи, протиріччя буття. У жорстких формах

мислення цього зробити не можна. Поняття мають бути гнучкі, рухливі,

релятивні, взаємозв'язані, єдині в протилежностях, щоб обійняти світ.

Категорії діалектики формуються на певних ступенях історичного

розвитку суспільства. Поступове знання людства про універсальні зв'язки

буття поглиблюється, приводиться в систему. З розвитком матеріальної і

духовної культури людське мислення збагачується новими категоріями.

Знання про категоріальні стосунки, результати осмислення діючих у світі

універсальних зв'язків кристалізуються, зберігаються в мовах. Їх основу

складає категоріальний каркас – система категорій, що відбиває схему

універсальних зв'язків буття. Такі понятійні схеми формуються і діють в

мисленні різних епох. Філософська ж думка робить їх предметом спеціальної

уваги.

У категоріях діалектики тісно пов'язано об'єктивне знання про

відповідну форму зв'язку явищ (причинність, закон і інші) і форму думки –

пізнавальний прийом, за допомогою якого осягнений, осмислюється такий

зв'язок. І чим досконаліші понятійні засоби, способи осмислення певних

зв'язків, тим успішніше може в принципі здійснюватися їх реаль-ное

відкриття,  тлумачення.  Филосо-фы говорять у зв'язку з цим про єдність

онтологічного (объек-тивное знання буття) і гносеологічного (пізнавальні

при-емы) сенсу категорій.

Серед нескінченного різноманіття зв'язків реального світу філософське

пізнання історично виділяло різні типи всезагальних зв'язків. "Одиничне -

загальне", "багато що - єдине", "якість - кількість", "просте - складне", "частина -

ціле", "кінцеве - нескінченне", "форма - зміст" і інші поняття можуть бути

об'єднані в групу категорій, що виражають організованість буття. В історії
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пізнання простежується і інший категоріальний ряд, що виражає універсальні

зв'язки детермінації: "явище - суть", "причина - наслідок", "випадковість -

необхідність", "можливість - дійсність" та ін.

Одиничне характеризує окремий предмет, явище, процес, що

відрізняється по своїх просторових, тимчасових і іншим властивостям від

інших, у тому числі подібних до нього, предметів, явищ, процесів. Загальне -

об'єктивно існуюча схожість характеристик одиничних предметів, їх

однотипність, приналежність до однієї і тієї ж групи явищ або єдиній системі

зв'язків. Зв'язок одиничного і загального носить всеосяжний характер: в неї

включені усі явища, предмети, процеси. Вона фундаментальна і для

людського мислення. Пізнання світу з точки зору співвідношення "одиничне

- загальне" припускає уміння порівнювати предмети, виявляти їх схожість і

відмінність, однотипність і різнотипність, усвідомлювати окремий,

одиничний характер реальних предметів, класифікувати їх.

Реальні предмети одиничні. Практично не буває абсолютно однакових

предметів. Кожен предмет (будинок, дерево, людина), навіть дуже схожий на

інших, так або інакше індивідуальний, в чомусь неповторюваний. Загальне

(будинок взагалі, дерево взагалі, людина взагалі) на відміну від одиничного

представлено не конкретними просторово-часовими предметами, а рисами їх

схожості, подібності.

Діалектика одиничного і загального проявляється в їх зв'язку. Загальне

не існує само по собі. Воно нерозривно пов'язане з одиничним, окремим, існує

в нім і через нього. Одиничне ж входить в той або інший клас предметів,

містить в собі ті або інші загальні риси. Окремий предмет – не просто згусток

індивідуального: в нім так чи інакше завжди є і загальне. Втілене

в різноманітті одиничних предметів, загальне може проявлятися в поверхневій

схожості їх зовнішніх рис, а також в глибших рисах подібності, спорідненості,

аж до дії в них єдиних законів. Загальне мислиться в діалектиці в його

нерозривному зв'язку з різноманіттям одиничних предметів. Особливе
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виступає в діалектиці як середня, проміжна ланка між одиничним і загальним:

скажімо, липа в співвідношенні з класом дерев.

Діалектика одиничного і загального включена в методи наукового

пізнання. Магістральний шлях пізнання полягає, в тому, що ми в думках

піднімаємо одиничне з одиничності в особливість, а з цієї останньої

у всезагальність. Філософія своє завдання бачить в узагальненні практичних і

наукових уявлень про закони, розробку найзагальнішого вчення про

доцільність, детермінацію явищ. Філософська думка прагнула виявити також

особливого роду закономірності, що випадали з тих або інших причин з

компетенції конкретних наук. З Аристотеля, який першим окреслив

специфічно філософський підхід до світу, більшість філософів визнавали

спрямованість філософії на корінні закони, принципи буття, його пізнання,

універсальні основи діючих, причинних зв’язків. Прагнення осягнути світ як

ціле постійно виводило філософа до з’ясування найзагальніших

закономірностей.

Діалектико-матеріалістична орієнтація на узагальнення висновків науки

і практики дозволяє формулювати філософські закономірності, що мають

великий зв'язок з наукою і утілюють знання про універсальні зв’язки явищ, їх

практичні співвідношення. Так, закон переходу кількісних змін в якісних був

первинною філософською здогадкою. Пройшовши стадії теоретичної

розробки, він отримав широке наукове підтвердження на стадіях наукового

пізнання він не втратив свого значення. У ньому – через зв’язок категорій –

втілено гранично узагальнений синтез відповідного типу зв’язків.

Філософське осмислення діалектичної закономірності проходить етапи

– від первинного припущення до оформлення у відповідних поняттях

(співвідношення категорій) і підкріплення ідеєю, далі до системно-

теоретичного знання і, нарешті, до розроблених на його основі принципів,

пізнавальних прийомів.

Матеріалістична діалектика є теоретичним філософським образом світу

у складному сплетенні його зв'язків, взаємодій, в єднанні, розвитку. Але
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діалектика – це завжди й образ думки – сукупність пізнавальних прийомів,

методів такого понятійного мислення, яке здатне осягнути складну,

суперечливу, постійно мінливу дійсність.

Запитання для самоконтролю

1. Схарактеризуйте сутність розвитку і проблеми його визначення.

2. Який зміст охоплює філософська категорія „діалектика”?

3. Визначте головні історико-філософські підходи до діалектики.

4. Проаналізуйте особливості ідеалістичної діалектики та діалектичного

матеріалізму.

5. Які основні закони діалектики визначає філософія?

6. Визначте головні категорії діалектики.

7. Схарактеризуйте діалектичне відношення між одиничним та загальним.
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