


ТЕОРІЯ СИМВОЛУ ЕРНЕСТА КАСИРЕРА

У другій половині Нового часу проблемою символу займаються такі вида
тні філософи як Кант. Ш ілср, Гетс. Особливо місце теорія символу зайняла в не- 
класичній філософії. Касирер узагальнив попередні погляди на проблему символу, 
структурував і систематизував їх в свої теорії. Щоб зрозуміти становлення теорії 
символу в сучасній філософії, іреба знати як відбувалося її формотворення на 
прикладі “Філософії символічних форм” Касирера.

Теорія символу Касирера описала ті зміни, які відбувалися в науці XX ст.
І Іоні погляди її искласичній науці на час, швидкість, рух вже позначаються науко- 
вими символами, Основні поняття науки, її пізнавальні засоби, виглядають не як 
насипні відображення даного буття, а як інтелектуальні символи. З цього приводу 
Касирер зауважує, іцо ючне мислення знаходить опору лише в символах; будь- 
який закон відкритий мисленню крізь загальну формулу, але сама формула вини
кне лише у зв’язку і специфічними символами -  інтелектуальними символами. Без 
цих універсальних символів, що використовуються в арифметиці та алгебрі, не- 
можливо було б виразити жодного наукового закону. Сам філософ виділяв лінгві
стичні, математичні, хімічні, художні символи в науковому пізнанні.

Теорія символу Касирера нам допомагає простежиш еволюцію символу в 
науці XX ст. А саме, операційні знаки класичної науки стають універсальними 
символами-знаками в искласичній науці. У некласичній науці, за рахунок абстрак
тних теорій, знаки наповнюються новим змістом (Ейнштейн, Борн, Полані). Су
часна фізика та хімія тримається на математичному апараті, що складається з чіт
ко організованої структури. Тому, саме математика, за Касирером, прокладає шлях 
до смислу чистої функції поняття.

Таким чином теорія символу Касирера відкрила нові шляхи в XX ст. для 
досліджень в галузі лінгвістики, математики та мистецтва. Завдяки пошукам філо
софа розвивається символічна логіка. Теорія символу Касирера виступає як етап, 
який дав можливість її подальшого дослідження. Також, оригінальна філософська 
концепція символу, запропонована Касирером, пов’язана з культурним резонан
сом морфологічного і структурного напрямків.

Та база яка була закладена Касирером в творі “Філософія символічних 
форм” дає можливість будувати різні сучасні філософські теорії символу'. Теорія 
Касирера вплинула на структуралістів, постструктуралістів, неопозитивістів і су
часну герменевтику. Такий вплив не міг не відобразитись на сучасній теорії пі
знання символу. В структуралізмі (Леві-Строс), постструктуралізмі (Дерріда, 
Варт), неопозитивізмі (ИІлік, Карнап), герменевтиці (Гад&мер, Рікьор). О б’єктом 
дослідження цих філософських течій є культура як сукупність знакових систем, 
найважливішою з яких є мова, але сюди належить також наука, мистецтво, міфо
логія, релігія, мода, реклама тощо.
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