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Йоганн Баптист Шад (1758–1834)
• до свого переїзду до Харкова став відомим
філософом,
богословом,
перекладачем,
письменником та композитором у Німеччині.
• З 1799 р. по 1804 р. викладав філософію у Єнському
університеті.
• Завдяки своїм численним працям і викладанню став
важливим представником новітнього філософського
напрямку, який отримав назву «німецький ідеалізм»
або «німецька класична філософія».
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Харківський університет

• 1 лютого 1804 р. за рекомендацією
Й. В. фон Ґете Шада було
призначено на посаду професора
кафедри теоретичної і практичної
філософії (у латинському варіанті
«Статуту Харківського
університету»: Professor
Philosophiae theoreticae et practicae)

Й.Б. Шад – професор
Харківського університету
• член Вченої ради Харківського
університету (1804–1816),
• декан Етико-політичного відділення (факультету)
Харківського університету в 1805 р., 1806 р., 1808
р., 1809 р., 1812 р., 1814 р., 1816 р.,
• активний організатор та реформатор
університетської освіти, зокрема один із
засновників й активних членів «Харківського
товариства наук» (1812) при університеті.

Й.Б. Шад – науковець і мислитель
• оприлюднив у Харкові важливі
праці, зокрема «Чиста та прикладна
логіка» (1812), «Підручник
природного права» (1814), «Про
повернення Європі свободи»
(1814).
• в «Підручнику природного права»
вперше в Україні виступив за
ліберальне право людини на
помилку, наголошуючи: «Навіть
свобода помилки є необхідною
умовою, завдяки якій ми
приходимо до пізнання істини».

Харківська філософська школа Шада
• Заснував першу філософську школу в Україні,
представники якої критично переосмислювали
ідеї німецького ідеалізму.
• Його учні захистили магістерські і докторські
дисертації з філософії та викладали в різних
навчальних закладах: у Харкові Петро
Любовський, у Курську доктор філософії
Григорій Хлапонін, в Одесі, Києві та Кишиневі
професор Ілля Гриневич, у Воронежі професор
філософії, протоієрей Іоанн Зацепін, професор
філософії Рішельєвського ліцею Іван Дудрович,
у Катеринославі доктор філософії Іван
Любачинський, у Луганську доктор філософії
Густав Гесс де Кальве – автор першої статті про
Г.С. Сковороду і першого в Україні дослідження
про музику , в Ніжині професор Микола
Білоусов, котрий був вчителем М.В. Гоголя.

Філософські та просвітницькі впливи
Шада
• Серед харківських учнів
Шада були майбутні
поети, письменники,
перекладачі, юристи,
політичні діячі:
• теоретик естетики, сенатор,
губернатор кількох губерній
Авксентій Гевлич,
• сенатор та співавтор проекту з
відміни кріпосного права в
Росії Олексій Левшин

Філософські та просвітницькі впливи
Шада
• етнограф і географ
академік Петро Кеппен,
• письменник та
перекладач Орест
Сомов

Філософські та просвітницькі впливи
Шада
• Журналіст, байкар та
поет Василь Маслович
– засновник часопису
«Харківський
Демокрит», який був
першим часописом, де
була вжита українська
мова, першим суто
гумористичним,
сатиричним виданням
у Російській імперії

Творчий доробок Шада в
наукових дослідженнях
•
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