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СЕКЦІЯ 1 

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА УКРАЇНИ ТА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ 

 

Луценко С. 

НТУ «ХПИ» 

МЕТАФІЗИКА ТА ПОЕЗІЯ 

Кожен розуміє метафізику, незалежно від філософських концепцій, по-

своєму, що й дає в результаті екзистенціальне розуміння метафізики. Хтось 

розуміє її як процес, хтось як проживання окремих моментів, можна назвати їх 

трансцендентними, хтось розуміє її через поезію. Це особливе її пізнання і, 

найголовніше, її відчування, тобто екзистенція. Завжди поезія виступала у 

вигляді доповнення до теоретичного обґрунтування чого-небудь і несла в собі 

більш глибинне його осмислення. Тому іноді й говорять, що філософія 

народжена з поезії. 

Це що за термін «метафізика» / І в чим його практичне значення? / 

Дослівно: «те, що після фізики» / По суті - спосіб світобачення. / Хтось скаже 

вчення, хтось - концепція, / Для когось, розділ філософії, / А хтось на 100% 

впевнений, / Що це наука, як історія. / Та зрозуміло, метафізика / Шукає для 

вирішення способи / Питань, позбавлених конкретики, / Проблем глибоких, не 

піддослідних. / Структура знань цілком логічна: /Є Бог, людина і природа, / Є 

ідеальне, тобто вічне / Й є річ, матерія, порода. 

Поняття «метафізика» предметно сходить до Аристотеля. Сам 

Аристотель називає цю науку просто мудрістю, або першою філософією, а 

також вченням про Бога. Фома Аквінський розрізняє три аспекти метафізики. 

Християн Вольф розчленовує метафізику на «загальну метафізику» і «особливу 

метафізику». Метафізика розглядає абстрактні проблеми та питання, які 

звичайно ставляться, але не вирішуються науками і життям. Як в релігії, так і в 

метафізиці присутня проблема абсолютного. Але якщо релігійна установка 

направлена на Віру, метафізична установка приречена на прагнення до 

пізнання.  Є принаймні два корисних результати від теоретичних занять у сфері 

пізнання світу – число і етика. Число ми знаходимо в науці, етику - в 

метафізиці. Світ науки моністичний, метафізики – дуалістичний. На відміну від 

науки, математичне моделювання в метафізиці неможливо. 

Ми підібралися до висновку /І вже нарешті маємо змогу, /Сказати те, що 

метафізика – / Є вчення про буття та Бога. / Яке пішло від Аристотеля, / Яке 

доповнилось Аквінським, / Яке ввійшло до філософії / Під прагненням 

дістатись істин. / Під прагненням шукати відповідь / На безліч «вічних» 

запитань / Про світ, буття, людину, Бога, / Недосконалість наших знань. 

 

 


