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ДО ЧИТАЧІВ

У нових традиціях нашого часопису — продовження та розвиток значущих тем, ра-
ніше порушуваних та обговорюваних на його сторінках, а також висвітлення диску-
сій, що тривають у межах різних круглих столів, семінарів, конференцій тощо. Ось і 
нині ми знову звертаємося до теоретичних семінарів, які відбуваються в рамках 
ро боти Центру міжкультурної комунікації Національного університету «Києво-
Мо гилянська академія». Минулого року основною складовою 5-го числа «Філософської 
дум ки» була тема одного з таких семінарів, присвяченого поняттю та проблемам 
досвіду, його осмисленню у філософському дискурсі. Переважна частина цього числа 
присвячена темі, що обговорювалася на іншому теоретичному семінарі, — «Поняття 
свідомості у сучасній філософії».

Уся західна філософія від Декарта й аж до кінця ХІХ — початку ХХ сторіччя мо-
же бути поінтерпретована як філософія свідомості. Натомість новітні тенденції 
під важують філософію свідомості, вказуючи на інші пріоритетні теми філософсько-
го осмислення: життя, історію, мову, тілесність тощо. Тож сьогодні, на початку 
ХХІ сторіччя, звернення до теми свідомості виявляється для філософії і даниною тра-
диції, і цікавим викликом.

У цьому числі ми також знову звертаємося до рубрики «Доторк: усні історії філо-
софії», що її розпочали минулого року. Публікації 2011 року були присвячены бесідам з 
видатним українським філософом Сергієм Борисовичем Кримським у записі Тетяни 
Чайки й викликали чималий інтерес. Цього року читачі матимуть змогу познайо-
митися з новелами-зустрічами того-таки автора, який мав бесіди і з іншими відо-
мими філософами, зокрема з Віленом Сергійовичем Горським. А в наступному, тре-
тьому числі межі знайомства з думками й міркуваннями вченого розсуне матеріал 
про презентацію нещодавно надрукованої книги «Вілен Горський: дотики, смисли, спо-
глядання».

Ключевою ж темою наступного випуску нашого журналу стануть питання аналі-
тичної філософії у заломленні крізь призму вітчизняного філософського дискурсу. 
Нагадаємо читачам, що розмова про аналітичну філософію як спосіб мислення, про 
її метод, традиції, проблематику була розпочата ще минулого року («ФД», 2011, №3) 
у статях про її історичні витоки та філософію мови.

Напевно, читачі звернули увагу й на нову нашу рубрику «Репліки», що з'явилася ми-
нулого року. Вона дає змогу оперативно відгукуватися на найрізноманітніші події на-
укового життя, пропонувати власне бачення того чи іншого питання. Запрошуємо 
читачів до широкого обговорення, зокрема в цій рубриці, ситуації у сфері академічної 
науки, фундаментального знання загалом, пекучих проблем, що окреслилися в цій цари-
ні останнім часом, позірних та справжніх. 
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Узимку 2012 року в рамках роботи Центру міжкультурної комунікації 

Національно го університету «Києво-Могилянська академія» відбулася низка 

теоретичних семінарів на тему «Поняття свідомості в сучасній філософії», 

яка стала продовженням теоретичних семінарів на тему «Поняття досві-

ду: сучасні погляди», матеріали яких були надруковані в 5-му числі «Фі-

лософської думки» за 2011 рік. У цьому числі нашого часопису ми, отже, про-

довжуємо започатковану традицію публікувати доповіді разом з обговорення-

ми. Новим у технології підготовки матеріалів до друку було те, що тексти 

деяких доповідей після їх обговорення були розміщені в режимі вільного до-

с тупу в Інтернеті. Це дало змогу долучити до дискусії тих науковців, які з 

різних причин не змогли взяти участь у роботі семінарів, але потому надіслали 

свої репліки і питання.

Учасники обговорень

Олексій Вєдров — маґістр філософії, молодший нау ковий співробітник відділу 

соціальної філософії Ін ституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди

Іван Іващенко — маґістр філософії, випускник фі лософського факультету 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Вахтанґ Кебуладзе — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

філософського факуль тету Київського національного університету ім. Та раса 

Шевченка

Анна Лактіонова — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

філософсько го факуль тету Київського національного університету ім. Та раса 

Шевченка.

В’ячеслав Циба — маґістр філософії, випускник На ціонального університету 

«Києво-Могилянська ака демія».

(CАМО)СВІДОМІСТЬ

Поняття свідомості 
у сучасній філософії
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ПОТОЙБІЧ ДЗЕРКАЛА: 
до питання про умови можливості 
нерефлексійної теорії самосвідомості

© І. ІВАЩЕНКО, 2012

Іван 
Іващенко

La coscienza? Ma la coscienza non serve, caro signore! 

La coscienza, come guida, non può bastare. 

Basterebbe forse, ma se essa fosse castello e non piazza… 1

Luigi Pirandello (Il fu Mattia Pascal)

І. Критичні пролегомени
Здається, в історії філософії годі знайти супе-

речливішу та комплекснішу проблему, ніж про-

блема самосвідомості. Дискусії довкола цієї про-

блеми тривають з часів Кантової спроби відпо вісти 

на, здавалося б, просте питання — що таке Я? Ба 

більше, з’ясуванню відповіді на це питання він 

надавав вирішальної для успіху своєї теорії ваги, 

адже найвищою її точкою він визнавав самосві-

домість (В 134). Як відомо, Кант виявив, що наше 

знання про предмети нерозривно пов’язане зі знан-

ням про себе, а тому питання про обґрунтування 

предметного знання неминуче призводить до пи-

тання про самообґрунтування, тобто прояснення 

того, про що знають, коли знають про себе, і чи вза-

галі передбачає таке знання знання чогось? Кант 

не зміг досягнути задовільної відповіді на це пи-

1 Свідомість? Але ж свідомість не потрібна, любий пане! 

Свідомості, як провідника, не може вистачати. Може, її 

б і вистачало, але якби вона була замком, а не пло-

щею… [Луїджі Піранделло «Був такий Маттіа Паскаль»] 

(пер. з іт. — І. І.).
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Потойбіч дзеркала: про умови можливості

тання 2, обмеживши самопізнання конституюванням предметності, про-

те водночас визнав, що сутність знання про себе — «Я» — упредметнен-

ню не підлягає.

Така ситуація зумовлена тим, що Кант спробував застосувати реф-

лексійну 3 модель опису предметності до самоопису, який мав би перед-

бачати внутрішнє сприйняття, що забезпечувало б наявність внутрішнього 

корелята самоопису, яким для Канта є внутрішнє чуття (der innere Sinn). 

Тобто головна риса рефлексійної моделі самоопису полягає в наявності 

предметного опосередкування. Предметне опосередкування імпліцитно при-

сутнє навіть у спробі розглядати зміст самоопису як безпосередньо даний, 

про що я вже докладно писав у своєму попередньому дослідженні 4. Отже, 

2 Про це, зокрема, свідчить § 46 «Пролегомен». Кант видав «Пролегомени» 1783 ро ку, 

тобто за два роки після публікації першої редакції КЧР та за чотири роки до пу блікації 

другої редакції. Отже, у § 46 Кант стверджує: «Адже Я аж ніяк не є поняттям, а лише 

позначенням предмета внутрішнього чуття» [Kant, 1989: S. 106]. Як бачимо, це твер-

дження не лише прямо суперечить його пізнішому міркуванню у В 154, а й повністю 

виключає його ж міркування у В 399: «Це — поняття, або, якщо хочете, су дження: Я 

мислю». Такі несумісні описи ключового для Канта поняття свідчать, як на мене, лише 

про те, що він здавав собі справу в непридатності своєї моделі верифікації (об’єк тивна 

значущість = споглядання + мислення) для самообґрунтування, адже згідно з цією 

моделлю досягнення значущості завжди вимагатиме предметного ко ре лята, якого Я 

мати не може, інакше воно не могло б бути принципом єдності ди фе ренціювання 

(споглядання) та інтегрування (мислення). У примітці до § 46 «Пролегомен» Кант 

дуже близький до розуміння того, що самосвідомість не становить суто синґулярний 

принцип дедукції: «Отож Я є не більш ніж почуттям існування (Gefühl eines Daseins) 

без жодного поняття і лише уявленням того, до чого все мислення має стосунок (re-

latione accidentis)» [Kant, 1989: S.106]. Отже, єдність самосві до мості — некатегорійна, 

але обґрунтувати це вбачення, відштовхуючися від своїх засновків, Кант не у змозі.
3 У попередніх статтях для Філософської думки я уживав терміни "рефлексивність", 

"рефлексивний" на позначення того, що відтепер, за порадою Вахтанґа Кебуладзе, 

позначатиму як рефлексійність, рефлексійний тощо. Завдяки цьому стане помітні-

шою різниця, що пролягає між рефлексом (фізіологічною властивістю) і рефлексією 

(інтелектуальною діяльністю).
4 Див. мою статтю у «Філософській думці» (2011, № 5). Один із увиразнених мною 

парадоксів, що виникають під час спроби розглядати зміст самоопису як безпосе-

редньо даний (у тексті тієї статті йдеться про безпосередню даність предмета знання 

про себе), був незалежно від мене сформульований Манфредом Франком у його 

останній книжці «Аспекти суб’єктивності», яка вийшла друком 12 грудня 2011 року 

у Берлінському видавництві Зуркамп і про яку, річ природна, під час писання влас-

ної статті я знати аж ніяк не міг. Йдеться про парадокс зайвого предмета, який я опи-

сав так: «якщо предмет знання про себе є результатом безпосереднього самоопису 

суб’єкта, тобто такого опису, що імплікував би змістовий збіг описуваного та того, 

хто описує, тоді стає незрозуміло, як у межах такого самоопису відбулося б вирізнен-

ня його предмета, бо у разі такого вирізнення змістовий збіг елементів був би не-

можливим» [Іващенко, 2011: с. 8]. Франк увиразнив цей парадокс так: «Якщо репре-

зентата та репрезентанта, рефлектоване та рефлектувальне слід розуміти як (als) 

одне й те саме, тоді одразу постають два наступні питання: чи не мав би репрезен-
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саморефлексія як головний спосіб доступу до знання про себе (самосві-

домості) передбачає знання про щось, чому можна зарахувати чи приписа-

ти якісь властивості, а передусім властивість бути мною. Як наслідок, у са-

морефлексії як доступові до самосвідомості стоплюються два незалежні 

горизонти — самостосунку (СС) та самоідентифікації (СІ). Головне до-

магання саморефлексії — це остаточний збіг цих двох горизонтів, хоча зви-

чайне предметне опосередкування такого збігу може й не передбачати. 

Приміром, я бачу собаку зі зламаною кінцівкою (предметний стосунок), 

але я не конче впізнаю у ньому сусідового собаку, який ще напередодні 

був здоровим, тобто предметна ідентифікація у такому разі не відбуваєть-

ся. Прикладів такого незбігу — хоч греблю гати.

Отож саморефлексія, на відміну від звичайного предметного опосе-

редкування, яке не ґарантує збігу предметного стосунку з ідентифікацією 

предмета, має такий збіг ґарантувати, ніби уможливлюючи «упривілейо-

ваний» самодоступ. Так і лише так СІ відрізняється від ідентифікації пред-

метності. На мою думку, існує три головні способи рефлексійного опи су 

самосвідомості, тобто спроб обґрунтувати збіг СС та СІ, кожен з яких має 

своїх представників в історії філософії. Тому свій короткий виклад цих 

способів, що має наблизити нас впритул до властивої проблематики те о-

рії самосвідомості, я спиратиму на вже здійснені описи.

(R
1
) Перший спосіб увиразнив австрійський філософ і психолог 

Франц Брентано у першому томі славнозвісної книжки «Психологія з 

емпіричної точки погляду» (1874). Показово, що ключові міркування, 

присвячені самосвідомості, Брентано викладає у розділі під назвою «Про 

внутрішню свідомість», скеровуючи тим самим свої розважання у річище 

того, що я вище назвав «упривілейованим самодоступом». Ось вирішаль-

ний, за словами самого Брентано, опис самосвідомості, до якого він дохо-

дить, аналізуючи сприйняття звуку:

«Очевидно, що свідомість уявлення звуку збігається зі свідомістю про 

цю свідомість(1). Свідомість же, яка супроводжує уявлення звуку, є не так 

тант вже бути свідомим, якщо він має бути у змозі пізнавати свого репрезентата як 

себе самого? (Тоді свідомість не може бути наслідком репрезентації.) Та чи не є 

сутність, яку ми з певним утрудненням називаємо «самістю», також предметом, на 

кшталт фізичних предметів?» [Frank, 2012: S. 12—13]. Те, що у своїй статті я називаю 

«вирізненням предмета самоопису», Франк позначає модальним сполучником 

«як» (als), який відсилає до саморепрезентації у предметі, тобто до предметного са-

моопосередкування, простіше кажучи, уявляючи себе як себе, я маю зараховувати за 

чимось властивість бути мною. Але тоді, як слушно зауважує Франк, цьому зараху-

ванню має передувати знайомість із самим собою, інакше на якій підставі я визна-

чаю для чогось властивість бути мною? У такому разі самосвідомість не може бути 

на слідком саморепрезентації, оскільки вирізнення предмета самоопису унемож-

лив лює змістовий збіг його елементів, якими є «Я»-знання та «Я»-предмет.
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свідомістю цього уявлення, як свідомістю усього психічного акту, в якому 

уявляється звук(2) та в якому вона співдана (mitgegeben ist)(3). Психічний 

акт слуху, незважаючи на те, що він уявляє психічний феномен звуку, згід-

но із своєю тотальністю стає водночас для себе самого предметом та 

змістом(4)» 5 [Brentano, 1874: S. 169—170].

Починає Брентано досить потужно, ототожнюючи у першому кроці (1) 

предметну свідомість із самосвідомістю, що, власне, мало б унеможли ви-

ти міркування про «упривілейований самодоступ» та остаточний збіг СС 

та СІ. Проте це було б лише у тому разі, якби Брентано обґрунтував, що 

(а) самосвідомість нерефлексійно присутня у будь-якому акті предметно-

го знання, а отже, (б) нерефлексійність самого СС 6. На жаль, що випливає 

з його другого кроку (2), для Брентано знання про себе можливе лише вна-

слідок СІ. Легко побачити Брентанову хитрість, завдяки якій він намага-

ється виокремити простір для СІ, але водночас брутально суперечить сам 

собі: свідомість предмета (звуку), як випливало з попереднього кроку, вже 

не збігається зі свідомістю про цю свідомість, натомість має окремий ре-

жим доступу, який вказує на квазі-допредметне знання, адже самосвідо-

мість немовби виокремлюється із предметного знання, в акті якого до-

датково ідентифікує себе. Тепер ми бачимо, що насправді має на увазі 

Брентано у першому кроці, а саме остаточний збіг горизонту СС та СІ, і 

йому аж ніяк не йдеться про нерефлексійну присутність самознання у пред-

метній свідомості. Проте до цього збігу годі потрапити, якщо не мати особ-

ливого ключа, яким є саморефлексія, про що яскраво свідчить третій крок 

(3) Брентанового арґументу. Отже, самосвідомість як квазі-до пред метне 

знання «співдана» предметному знанню, тобто не міститься у предметному 

знанні, а ніби перебуває поруч. Як наслідок, самосвідомість по стає як 

упривілейоване предметне знання, доступ до якого, на відміну від будь-

якого іншого предметного знання, потребує особливої операції — само-

рефлексії. Про це свідчить і останній крок (4) Брентанового опису, в яко-

му, до того ж, увиразнено класичний парадокс теорії самосвідомості: вона 

є водночас знанням (Брентано твердить про зміст) та предметом знання, 

тобто я вже є тим, що лише збираюсь увиразнити 7.

5 За допомоги надрядкових знаків (1), (2)… тут і далі я увиразнюю структуру арґу-

менту відповідного автора.
6 На прикладі теорії самосвідомості, викладеної у «Вступі» до «Феноменології духу», 

я спробував увиразнити, що про такий доказ знав ще Геґель, який довів, що знання 

про предмет вже має бути самознанням, а самостосунок — істотно нерефлексій ний. 

Див. мою статтю у «Філософській думці», особливо с. 15—18.
7 Яскравий кінематографічний приклад цього парадокса подарували нам американ-

ський сценарист Чарлі Кауфман та режисер Спайк Джонз. Йдеться про фільм Джон-

за «Бути Джоном Малковичем» (Being John Malkovich) (1999). Безробітний ляль-

ковик Крейґ влаштовується на роботу до компанії, в офісі якої віднаходить таємні 
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Якщо узагальнити Брентанову модель, то вона, на мою думку, ви гля-

датиме так: самосвідомість становить наслідок предметної, отже, рефлексій-

ної СІ. Проте він далекий від думки, що самосвідомість виникає внаслідок СІ, 

інакше б він не казав про її співданість. З огляду на попередні міркування 

Брентанову модель можна назвати моделлю упривілейованого самодоступу.

(R
2
) Автором другого способу є неокантіанець Пауль Наторп, який 

виклав свої думки у дослідженні «Вступ до психології згідно з критичним 

методом» (1888). Концепція Наторпа виглядає значно комплекснішою за 

Брентанову, адже Наторп наполягає на непредметності самосвідомості, що, 

втім, важко узгодити з його ж описом структури свідомості, одним з елемен-

тів якої є самосвідомість. Свої думки Наторп викладає у § 4. Отже, структу-

ра свідомості, яку він називає «фактом свідомості», виглядає так: (1) зміст, 

що усвідомлюється (зміст свідомості), (2) свідомість цього змісту, чи його 

стосунок до «Я» (Наторп позначає цей компонент як «усвідом леність» (Be-

wusstheit)), (3) «Я» поза стосунком до предметного змісту сві домості. З такої 

структури випливає те, що властивий вимір самосвідомості відкривається 

виключно поза предметним стосунком, тобто, на відміну від Брентано, На-

торп гадає, що самосвідомість не співдана предметному знанню, і у такий 

спосіб він намагається уникнути її упредметнення. Отже, явним поступом 

у Наторповому підході є розуміння того, до яких згубних для теорії наслід-

ків може призвести упредметнення самосвідомості. А прецінь, Наторпова 

спроба уникнути упредметнення стикається з ще при голомшливішими па-

радоксами. Розгляньмо, отже, Наторпові описи са мосвідомості:

«Саме “Я”, як спільна точка стосунку до всіх свідомих змістів, не мо-

же стати змістом свідомості, тому що воно радше безумовно протистоїть 

усьому, що може бути змістом(1).

“Я” годі упредметнити, адже воно на противагу предметові є радше 

тим, для чого щось є предметом(2).

дверцята до свідомості відомого голівудського актора Джона Малковича. Вподо бав-

ши перебування в іншій свідомості, спритний зух вирішує підзаробити на голові 

Мал ковича, який, природно, гадки не має про цей «метафізичний» бізнес, та почи-

нає стригти по $200 за 15 хвилин цього «трансцендентального» атракціону. Бізнес 

пнеться вгору і незабаром до свідомості успішного американця вишикуються чер-

ги охочих. Проте з часом Малкович починає розуміти, що його голову підступно 

використовують, але, викривши шахраїв, спокушається і собі спробувати «побути» 

Малковичем. Утім, потрапивши до власної голови, Малкович, на відміну від інших 

відвідувачів, бачить жахливу картину: він скрізь бачить Малковичів, тобто зусібіч самі 

Малковичі. Отож Малкович потрапляє до стромовини нескінченного реґресу, який 

пов’язаний із одночасним розглядом самосвідомості як знання (ця перспектива 

була доступна іншим відвідувачам його голови, утім, зважаймо на кінематографічну 

умовність) і як предмета знання (ця перспектива збила з пантелику та налякала са-

мого Малковича).
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Без рефлексійного стосунку до того, що ми називаємо ”Я”, свідомість 

більше не має жодного повідомлюваного значення. Свідомість значить 

свідомість-себе(3)» [Natorp, 1888: S. 11—12].

У першому описі (1) Наторп чітко протиставляє самосвідомість пред-

метному знанню, ба більше, твердячи про нередукованість «Я» до змісту 

свідомості, хай навіть з «упривілейованим доступом», він уникає нескін-

ченного реґресу, до пастки якого потрапив Брентано. У (1) самосвідомість 

радше постає як логічний оператор, функція якого — постачати предмет-

ному знанню значущість 8. Проте як це можливо з огляду на «безумовне» 

протистояння «Я» предметним змістам, поки що важко зрозуміти.

У другому описі (2) ми стикаємося, на перший погляд, з тавтологією: 

«Я» годі упредметнити, тому що воно не є предметом. Та придивімось до 

цього опису уважніше. Наприкінці (2) Наторп додає важливий нюанс: до-

с туп до предметного знання зумовлений Я, тобто відбувається завдяки ньо-

му та через нього. Саме це, на думку Наторпа, має забезпечити непред-

метність Я. У цьому полягає фатальна помилка його опису самосвідомос-

ті, яка, втім, закладена ще в описаній ним структурі свідомості. Отже, 

радикально протиставляючи «Я» предметному знанню, Наторп мимоволі 

надає «Я» не лише статусу логічного оператора, який відповідає за вери-

фікацію чи фальсифікацію предметних змістів, а й статусу універсального 

суб’єкта будь-якого предикативного судження. Але у такому разі «Я» не 

може перебувати поза стосунком до предметного змісту, а необхідно до 

нього приточене, інакше годі казати про його універсальну присутність у 

структурі предикативного судження. Чому ж Наторп уперто наполягає на 

непредметності Я? Мабуть, тому, що вбачає в «Я» чисту форму предмет-

ного знання, яка, мов клей, має тримати предметні змісти вкупі. Помилка 

ж Наторпа полягає у тому, що присутність «Я» у структурі свідомості — 

рефлексійна, інакше б він не казав про устосовування до «Я» усіх пред-

метних змістів та про позастосунковий статус самого Я, що власне і від-

криває шлях до саморефлексії, адже позастосунковість Я, тобто його 

посутня відокремленість від предметних змістів, вимагає предметного опо-

середкування, завдяки якому це «Я» дається взнаки. Ось це предметне 

опосередкування Наторп і називає «усвідомленістю».

Як бачимо з третього опису (3), Наторп повністю підпорядковує са-

мостосунок самоідентифікації, ба навіть ототожнює їх. Інакше кажучи, 

описана Наторпом тричленна структура свідомості насправді є рефлексій-

ною структурою самосвідомості. Проте у цьому описі Наторп супе речить 

собі ж: з одного боку, він стверджує, що свідомість, тобто стан справ першого 

8 Що відповідає загальній настанові Марбурзької гілки неокантіанства тлумачити 

Кантову теорію пізнання як передусім теорію наукового пізнання і досвіду.
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класу, щоби бути таким, має необхідно стосуватися до Я, себто стану справ 

другого класу, з іншого ж боку, він каже, що «Я» — це і є свідомість. 

Ототожнення «Я» зі свідомістю, чи радше твердження про те, що самосві-

домість становить нерефлексійну безпосередність, якої не треба додатково 

досягати, — було головним відкриттям Фіхте у «Засаді усього вчення про 

науку» (1794) і водночас справжнім початком трансценден тальної теорії 

самосвідомості 9. Проте Наторпове ототожнення має зовсім іншу природу, 

він-бо далекий від думки про нерефлексійність Я. Наторп твердить про цю 

тотожність, бо має на думці саморефлексію, завдяки якій ми зможемо до 

цієї тотожності дійти, тому він і не може уникнути згада ної суперечності. 

Так постає своєрідне зачароване коло: самостосунок (свідомість) можли-

вий лише через самоідентифікацію (Я), а самоіденти фікація можлива лише 

через предметне опосередкування.

З огляду на викладені міркування Наторпову модель можна назвати 

моделлю прихованої рефлексії.

(R
3
) Останній з підходів увиразнив сучасний фіхтезнавець Йоахім Від-

ман, парадоксальність думки якого підсилюється ще й тим фактом, що він 

виклав її у книжці, яка присвячена Фіхтевій нерефлексійній теорії само-

свідомості.

Відман описує самосвідомість так:

«Буття, яке усвідомлює себе саме як те, чим воно посутньо є: свідоміс-

тю про те, що воно є свідомістю. Це і ніщо інше означає трансценденталь-

ний вираз ”самосвідомість”(1).

9 Наторп навіть намагається критикувати Фіхте, помилково приписуючи йому суб’єкт-

об’єктну модель самосвідомості: «з простого, нехитрого положення: Я є тим, що уяв-

ляє себе самого, або тотожністю суб’єкта та об’єкта, він зумів вичаклувати усе су-

ще» [Natorp, 1888: S. 14]. По-перше, Фіхте ніколи не казав про те, що «Я уявляє себе 

самого» (Das Ich stellt sich selber vor), адже це суто рефлексійний опис Я, який про-

вадить до нескінченного реґресу, натомість головне положення Фіхте лунає так: «Я 

покладає себе самого» (Das Ich setzt sich selbst), що вказує на нерефлексійну відомість 

Я собі самому в будь-якому знаннєвому акті, тому Я завжди і безумовно покладає себе 

самого. По-друге, Фіхте був затятим критиком суб’єкт-об’єктної моделі. Так, 

приміром, у § 1 «Засади» він відкидає думку про саморефлексію як «перепустку» до 

са мосвідомості: «чим був я, до того як дійшов до самосвідомості? Природною від-

повіддю на це є така: я зовсім не був, адже я не був Я… Можливість того питання 

ґрунтується на сплутуванні Я як суб’єкта та Я як об’єкта рефлексії абсолютного 

суб’єкта» [Fichte, 1997: S. 17]. З цього пасажу випливає те, що Фіхте розрізняє суто 

граматичний вжиток «я», тобто особового займенника першої особи однини, та та-

кий вжиток, який імплікує знання про себе, що Фіхте позначає завдяки відзаймен-

никовому іменнику Я (das Ich). Граматичний вжиток «я», певна річ, також може імп-

лікувати та імплікує знання про себе, але бувають і винятки: «я — Кінґ Конґ», 

«сьогодні (24.01.2012) я обговорював з філософом Кантом суперечливість уривка 

В 399 та примітки до § 46 «Пролегомена» тощо. Щоб уникнути цього сум’яття, Фіх те 

номіналізує «я».
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“Я” трансцендентально визначене як “свідомість, що пізнала і пізнає 

себе як свідомість”(2)» [Widmann, 1977: S. 83].

Як бачимо з першого опису (1), Відман чітко позиціонує своє розумін-

ня самосвідомості як трансценденталістське. Можна помітити голим оком, 

що для Відмана самосвідомість має рефлексійну структуру, яка передбачає 

строгу самоідентифікацію. Те, що відрізняє Відманів опис самосвідомості 

від попередніх двох, можна коротко увиразнити так: самосвідомість є знан-

ням про знання, інакше кажучи, чистою саморефлексією. Проте таке знан-

ня, що випливає з його опису, є надлишковим, адже він сам визнає, що це 

знання про те, чим воно і так уже «посутньо» є: свідомим буттям. Тоді по-

стає питання, навіщо взагалі потрібна строга самоідентифікація, якщо її 

результат відомий наперед?

Непряму відповідь на це питання містить другий опис (2), в якому Від-

ман стверджує, що трансцендентальне визначення самосвідомості стано-

вить сукупність двох взаємопов’язаних актів: (а) первинної самореф лек-

сії, завдяки якій ми уперше досягаємо самосвідомості (erkannt hat), та (б) 

вторинної саморефлексії (erkennt), яка забезпечує тривкість збігу го ри зон-

тів самостосунку та самоідентифікації. Отже, завдяки строгій само іден-

тифікації у вторинній саморефлексії утримується її результат: знання про 

себе. Але таке міркування суперечить засновку Відманового ж опису само-

свідомості як посутньо наявного знання, якого не треба досягати, а лише 

«продублювати» у додатковій рефлексії. Здається, що саме міркування про 

саморефлексію і призводить до такого парадокса.

Отож увиразнену Відманом модель можна назвати моделлю надлиш-

кового знання.

Як на мене, для всіх трьох способів спільним є нехтування тим, що СС 

не конче передбачає СІ, але не навпаки, тобто без СС жодної СІ бути не 

може. За приклад може правити запис власного голосу на диктофон, в яко-

му під час відтворення запису важко упізнати себе, тобто те, як мій голос 

лунає для мене (СС) і як я його чую (СІ), — не збігаються, і мені треба до-

кладати зусиль, щоби зарахувати за собою свій голос. Іншим прикладом 

може бути Едип, який прагне відшукати Лайового душогубця (СС) і не 

знає, що це і є він (СІ). З наведених прикладів випливає також те, що СС є 

нерефлексійним, а (само)рефлексію передбачає СІ.

На мою думку, розгляд самосвідомості як зв’язку між СС та СІ та до-

магання остаточного збігу їхніх горизонтів узагалі не здатен прояснити 

того, що таке самосвідомість (Я, знання про себе), оскільки відпочатко-

во приписує самосвідомості властивість бути саморефлексією, тобто 

властивість, якої, як я спробую прояснити, самосвідомість не має. Саме 

тому завдяки рефлексійному описові годі пояснити, чому я не впізнаю 

свій голос на запису.
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Крім цього, (само)рефлексія обтяжена оптичною метафорою віддзер-

калення, внаслідок якої рефлексія перетворює те, що вже є, на те, що ще 

слід пізнати, упізнати. Для того, щоби увиразнити та обґрунтувати сутність 

самосвідомості, треба стати потойбіч дзеркала.

Якщо спробувати увиразнити сутність самосвідомості суто граматич-

но, то вона дається взнаки у реченнях типу:

(α) «Я вільно володію німецькою».

Висвітлені вище рефлексійні моделі самосвідомості (R
1
, R

2
, R

3
) схоп-

люють самосвідомість у реченнях типу:

(β) «Він вільно володіє німецькою» 10.

У випадку (α) я не потребую самоопису, отже, предметного опосе-

редкування для загальної значущості цього речення, інакше б я не зміг ка-

зати, що я вільно володію німецькою. Моє знання, звісно, може спиратися 

на попередній досвід вивчення мови тощо, але у перспективі першої осо-

би однини цей рефлексійний стосунок не діє, адже на якій підставі я зара-

ховуватиму за собою властивість «вільно володіти німецькою», якщо потре-

буватиму для цього додаткової, предметної інстанції?

Речення ж типу (β) вимагають такого опосередкування, адже казати 

про те, що «він вільно володіє німецькою», я можу лише на підставі пред-

метного опосередкування, наприклад, на підставі сертифіката TestDaF, 

результат якого визначає рівень мовної компетенції.

Отже, з огляду на такі нехитрі граматичні узагальнення, можна твер-

дити, що самосвідомість — це нерефлексійна самовідомість 11, схоплена у 

реченнях типу (α).

10 Утім, існує і другий варіант висловлювання цього типу, який описав та обґрунту-

вав ґватемальський філософ Гектор-Нері Кастаньєда у статті «Він: дослідження з 

логіки само-свідомості». На думку Кастаньєди, речення, в яких вживають третю 

особу однини він/вона (he/she), можуть мати суб’єктивний вжиток, який він по-

значає за допомоги зірочки він* (he*). Кастаньєда також говорить про «‘він’ само-

свідомості» (‘he’ of self-consciousness) [Castañeda, 2001: p. 53]. На думку Кастаньєди, 

суб’єктивний вжиток третьої особи однини, як, власне, і першої, годі редукувати 

до самого мовця, визначити якого можна завдяки демонстративній ідентифікації.
11 На відміну від німецького Bewusst-sein (буквально — «усвідомлене буття»), україн-

ське слово «свідомість» не відсилає до цілеспрямованої рефлексійної активності, 

натомість передбачає стан справ, в якому щось комусь є відомим. Іменник «відомість» 

не імплікує рефлексійної активності, завдяки якій ми досягаємо якогось принци по-

во нового знання, натомість фіксує стани справ, факти, які залучаються до нашого 

предметного знання. Наприклад, речення типу «Мені відомо, що більшість мешкан-

ців Східної Європи — білошкірі» не становить наслідку якоїсь рефлексійної ак-

тивності чи процедури верифікації/фальсифікації, адже, формулюючи це речення, 

я не дізнавався, чи це справді так. Цілком можливо, що «істиною» є протилежне. 

Отже, нерефлексійна «відомість» та похідна від неї «свідомість» взагалі уможливлю-

ють моє первинне самоорієнтування, яке відбувається до істини і хиби, добра і зла 

тощо, тобто до будь-яких поняттєвих дистинкцій.
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Як наслідок усього викладеного вище, головне припущення, яке я 

спробую обґрунтувати у статті, можна увиразнити так: самосвідомість уже 

нерефлексійно присутня у предметному знанні, що водночас таке знання 

уможливлює, а отже, вона не підлягає самоідентифікації.

Це стрижневе припущення має два відгалуження:

(1) Самоідентифікація не призводить до знання про себе.

(2) Знання про себе нерефлексійне та безпредметне.

ІІ. Самосвідомість як нерефлексійна 
синґулярність у пізній теорії Фіхте

А. Засновки Фіхтевої теорії самосвідомості

Отож властива проблематика трансцендентальної 

теорії самосвідомості вперше порушується лише у теорії Фіхте, який, як я 

спробую у загальних рисах прояснити, був першим, хто не лише збагнув 

нерефлексійність самосвідомості, а й спробував систематично обґрун ту-

вати цю думку.

Про нерефлексійність самосвідомості Фіхте знав ще на початку сво-

го дослідницького шляху. Це те, що Дитер Генрих влучно назвав Фіхте-

вим початковим вбаченням в однойменній статті. Фіхте відпочатково 

бачив головну суперечність Кантової трансцендентальної дедукції: катего-

ризацію самосвідомості. З одного боку, Кант уперше обґрунтував залеж-

ність логічної предикації та предметного знання взагалі (досвіду) від єд-

ності самосвідомості, але, з іншого боку, думка про синтетичність цієї єд-

ності, найкраще увиразнена у відомому прикладі 7 + 5 = 12, спонукала його 

до помилкового висновку про те, що сама самосвідомість виникає разом із 

цією синтезою, бо інакше, намагаючись обґрунтувати те, що самосвідо-

мість не становить простого логічного оператора, голого принципу знання, 

а є синґулярним станом справ, він не шукав би предметного корелята са-

мосвідомості у внутрішньому чутті (§ 25). Тобто Кантова модель самосвідо-

мості по суті є репрезентативною, що передбачає предметне, отже, рефлек-

сійне опосередкування знання про себе, іншими словами, самоідентифіка-

цію. А прецінь, усвідомлюючи наслідки такого міркування, Кант все-таки 

обмежив знання про себе конституюванням предметності, але його ваган-

ня щодо предметного статусу знання про себе вказали на напрямок по-

дальшого розвитку теорії самосвідомості.

Отже, на мою думку, трансцендентальна теорія самосвідомості запо-

чаткована у «Засаді усього вчення про науку» (1794) Фіхте (далі — ЗУН). 

У цьому тексті Фіхте увиразнив засновки своїх подальших міркувань про 

самосвідомість, які по-різному намагався викласти, але які становлять 

провідну нитку усіх його досліджень.
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Ось ці засновки: 

1. Свідомість = самосвідомість = «Я». З цього засновку випливає, по-

перше, те, що Фіхтева теорія самосвідомості принципово еґологічна. Ця 

думка червоною ниткою пронизує всі редакції УН. По-друге, у цьому за-

сновку міститься попереднє окреслення проблеми самосвідомості: само-

свідомість — нерефлексійна, тому її не треба додатково досягати, адже вона 

присутня у будь-якому акті предметного знання, інакше б предметне знан-

ня було неможливим. Цю парадоксальну присутність Фіхте позначає за 

допомоги оксюморона Tathandlung (вчинок-дія), який у пізнішій редакції 

УН він називатиме генезою (одночасна синтеза та аналіза). Па ра док-

сальність полягає у тім, що, уможливлюючи предметну предикацію (Tat), 

сама самосвідомість не підлягає предметній ідентифікації (Handlung).

2. Будь-яке предметне знання ґрунтується на знанні про себе (Ich bin), 

іншими словами, будь-яке предикативне судження чи предметна іденти-

фікація відбувається на підставі дорефлексійного, непредметного самосто-

сунку. З цього випливає те, що властива царина самосвідомості — дореф-

лексійність та безпредметність. «Вчинок-дія Я, коли воно покладає своє 

власне буття, геть не стосується об’єкта, натомість вона повертаєть ся до 

себе самої. Лише тоді, коли “Я” уявляє самого себе, воно стає об’єктом» 

[Fichte, 1997: S. 55]. У цьому положенні Фіхте відкидає Кантову репрезен-

тативну модель самосвідомості, яка передбачає предметний ко релят «Я» у 

внутрішньому чутті. Як бачимо, для Фіхте самосвідомість не є свідомістю 

про щось, як це тоді узгодити з його першим засновком про нерефлексій-

ність самосвідомості, її принципову еґоцентровість, чи не суперечить тут 

Фіхте сам собі, мимоволі припускаючи акти другого, нерефлексійного рів-

ня, в яких дається взнаки Я? Фіхтева теорія однозначно містила б таку су-

перечність, якби не мала третього, ключового засновку.

3. Задля увиразнення нерефлексійної присутності самосвідомості у 

предметному знанні, тобто у будь-якій предметній ідентифікації («Це — 

дзиґлик») чи у будь-якому предикативному судженні («Я знаю, що дзиґ-

лик брунатний»), Фіхте запроваджує поняття не-Я — одне з найсупе-

реч ливіших у його теорії. Втім, розгляньмо уважніше структуру його 

ар ґу менту. Цю структуру можна прояснити на прикладі двох описів само-

свідомості з § 3 та § 4 ЗУН.

Перший опис міститься у «Дедукції уявлення», якою Фіхте завер шує 

§ 3. У цій дедукції Фіхте увиразнює нерефлексійну основу предметного 

знання, яке він називає уявленням 12. Я окремо не спинятимуся на струк-

12 Vor-stellung — буквально перед-ставлення, тобто це німецьке слово суто семантич-

но відсилає до предметного опосередкування. На мою думку, саме тому Фіхте вжив 

його, щоб увиразнити умову можливості предметного знання. Проте, як на мене, це 
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турі доказу у цій дедукції, а лише наведу фраґмент, який, на мою думку, 

відтворює загальну структуру Фіхтевого арґументу на користь нерефлек-

сійності самосвідомості. Ось цей опис:

«Споглянуте, яке слід протиставляти Я, тобто споглядальному Я, не-

обхідно є не-Я(1), а з цього насамперед випливає, що дія Я, яка покладає 

таке споглянуте, є не рефлексією(2), а діяльністю, що спрямована назовні, а 

не всередину, отже, наскільки ми можемо наразі зрозуміти, є продукцією(3). 

Споглянуте як таке продукується(4).

Отож ясно, що “Я” як таке не може усвідомлювати свою діяльність у 

цій продукції споглянутого(5), тому ця діяльність, оскільки вона не підлягає 

рефлексії, не приписується Я(6)» [Fichte, 1997: S. 149].

Позаяк тут ми стикаємося з комплексним, багатокроковим арґумен-

том, є сенс рухатися у згоді з логікою його розгортання.

(1) У першому кроці Фіхте описує стосунок, але цей стосунок — не-

рефлексійний. Задля увиразнення цієї нерефлексійності він і запроваджує 

таке ризиковане поняття, як не-Я. Чого він хоче таким побитом досягну-

ти? Його головна мета, що стане очевидно у наступних кроках арґументу, 

полягає в увиразненні нетематичної присутності самосвідомості у пред-

метному знанні. Розгляньмо наведений вище приклад предметної іденти-

фікації: «Це — дзиґлик». Для визначення того, що я бачу дзиґлик, мені не 

треба ототожнювати себе із дзиґликом, тобто знаннєвий стосунок до дзиґ-

лика не є саморефлексією. Інакше кажучи, задля демонстрації дзиґлика 

мені не треба додатково ідентифікувати себе у цьому предметному знан-

ні. Проте очевидно, що предметна ідентифікація не увиразнює чогось са-

модостатнього. Коли я бачу брунатний дзиґлик і кажу, що «Це — брунат-

ний дзиґлик», щось, за умови моєї притомності та психічного здоров’я, не 

дозволяє мені у наступний момент вигукнути: «Це — не брунатний дзиґ-

лик, а порожня пляшка». Звісно, можна навести купу умов, які, у разі 

здоров’я мого глузду, заважають такому стрибку в ідентифікації, наприк-

лад, освітлення у кімнаті. Проте ці умови вторинні, вони можуть зарадити 

лише специфікації предметного знання, але не його первинній єдності. От-

же, єдність предметної ідентифікації прямо залежить від нерефлексійної 

єдності Я. Як наслідок, логічний принцип тотожності А = А, завдяки якому 

можлива предметна ідентифікація, міститься не у тому, що ідентифікують, 

не єдина причина, чому свою дедукцію Фіхте назвав дедукцією уявлення. Очевидно, 

що тут має місце дискусія з Кантом, який у дедукції категорій, тобто принципів пред-

метного знання, вбачав шлях до самосвідомості, тобто до знання про себе, але, як я 

вже прояснив, це призвело до категоризації самосвідомості. На відміну від Канта, 

Фіхте усвідомлював ті загрози для теорії, які містить таке припущення. Отже, його 

амбі ційна мета полягає в обґрунтуванні нерепрезентативності самосвідомості як 

умови можливості будь-якої репрезентації.
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а у суб’єкті ідентифікації, нерефлексійна при сутність якого у предметному 

знанні забезпечує єдність такого знання.

Отож у цьому кроці Фіхте намагається підважити уявлення про са-

мосвідомість як саморефлексію, яка з необхідністю відсилає до актів дру-

гого рівня.

(2) Цей крок містить важливий вислід міркування про нерефлексійний 

самостосунок. Фіхте прояснює свою думку, наголошуючи на тому, що саме 

Я, нерефлексійно присутнє у предметному знанні, постачає єдність пред-

метній ідентифікації. Як наслідок, присутність «Я» у предметній ідентифі-

кації — нетематична. Тобто будь-яка предметна ідентифікація від початково 

немовби «забарвлена» нетематичним та нерефлексійним знан ням про себе. 

Втім, головний наголос цього кроку зосереджено на дії Я, яка покладає 

споглянуте (das Angeschaute), тобто не-Я, але це покладання не є рефлек-

сією. З цього аж ніяк не випливає, що саме предметне знання є нерефлексій-

ним. Навпаки, Фіхте хоче вказати на те, що завдяки стосунку, який стано-

вить сутність рефлексійного знання, годі пояснити природу єдності дифе-

ренціювання та інтеґрування, яка закладає підвалини будь-якої предметної 

ідентифікації чи предикативного судження. Іншими словами, намагаючи-

ся прояснити цю єдність, ми не можемо взоруватися на предметну іденти-

фікацію, на яку спирається уявлення про самоіденти фікацію, адже таке 

уявлення призводить до припущення, що цієї нерефлексійної єдності, яка 

вже присутня у предметній ідентифікації, інакше б вона була неможлива, 

треба додатково досягати. Але тоді незрозуміло, навіщо її досягати, якщо 

акти першого рівня і так уможливлюють предмет ну ідентифікацію? 

Запобігаючи такому кривотлумаченню самосвідомості, зразком якого слу-

гує R
3
, Фіхте робить наголос на нерефлексійності дії «Я» у предметному 

знанні. Лише так можна уникнути помилкового уявлення про самоіденти-

фікацію.

Отже, уможливлювати єдність предметної ідентифікації самосвідо-

мість може лише в тому разі, якщо вона вже присутня в акті такої іденти-

фікації. Ба більше, самосвідомість і є сутністю цієї ідентифікації, її ядром, 

осереддям, але ця її присутність з необхідністю нерефлексійна, інакше б 

вона не змогла бути присутньою у предметній ідентифікації, а потребува-

ла б додаткової рефлексії для своєї тематизації.

(3) Тут Фіхте продовжує розгортати арґумент про нерефлексійність Я. 

Осереддя цього арґументу, як я прояснив вище, становить думка про не-

тематичну присутність самосвідомості у предметній ідентифікації. Задля 

максимальної ясноти Фіхте підсилює цю думку просторовою метафорою: 

нерефлексійна активність самосвідомості у предметному знанні спрямова-

на назовні, а не навспак. Завдяки цій метафорі Фіхте спростовує уявлення 

про самоідентифікацію, в якій мало б даватися знання про себе. Адже суть 
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самоідентифікації — це віддзеркалення себе у предметному коре ля ті, 

тобто рух навспак. Але тут може зайти непевність, що Фіхте не гово рить 

про самосвідомість, а розглядає рефлексійну структуру предметного знан-

ня. Такій інтерпретації істотно заважає думка про нерефлексійність ді-

яльності Я, адже не забуваймо, що предметне знання якраз рефлексійне. 

Отже, саме у третьому кроці стає зрозуміло, що Фіхте описує самосвідо-

мість, тобто думка про нетематичну, нерефлексійну присутність Я у пред-

метному знанні, підсилена метафорою про відцентровий рух, увиразнює 

сутність самосвідомості та її структуру, в якій не-Я позначає нерефлексій-

ну сутність самого Я, тобто говорячи про не-Я, Фіхте говорить про не-

рефлексійність самосвідомості. Отож самосвідомість не просто нерефлек-

сійно присутня в актах предметної ідентифікації, а посутньо становить її 

дію, тобто діяльність предметної ідентифікації — це нерефлексійна ді-

яльність Я. Саме тому спрямовану назовні нерефлексійну активність са-

мосвідомості Фіхте називає продукцією, суть якої він удокладнює у на-

ступному кроці.

(4) Отже, нерефлексійна активність Я продукує споглянуте (не-Я). 

Таким чином Фіхте намагається довести не лише те, що предметна іден-

тифікація, про що ми вже знаємо з попереднього кроку, відбувається зав-

дяки розташованому в її ядрі нерефлексійному знанню про себе, а й те, що 

завдяки цій нерефлексійності самосвідомості у предметній ідентифі кації 

можливе постання предметності взагалі, тобто стосунок до спогля нутого 

як до самодостатнього, об’єктивного наявного предмета. Цей нюанс 

Фіхте позначає за допомоги модального сполучника як (als). Якби ж при-

сутність Я у предметній ідентифікації була рефлексійною, тоді б предмет 

не був самодостатнім та об’єктивно наявним, а предметна іден тифікація 

перетворилася б на нескінченну самоідентифікацію. Отож продукція чи 

продукування не-Я як такого зумовлене нерефлексійною сутністю само-

свідомості. Слушність такого висновку підтверджують за вершальні кроки 

арґументу.

(5) Хоча цей крок цілком підготовлений попереднім розгортанням 

арґументу, але він містить важливі наголоси. По-перше, коли Фіхте 

твердить про неусвідомлення (nicht bewußt sein könne) Я своєї діяльнос-

ті у продукції, він водночас уникає нескінченного реґресу самоіденти фі-

кації та прояснює умову можливості предметної ідентифікації, яку, власне, 

становить нетематична діяльність самосвідомості. По-друге, завдяки мо-

дальному сполучнику «як» Фіхте наголошує на тому, що, попри нетема-

тичну присутність самосвідомості у будь-якому акті предметної іденти-

фікації, самосвідомість не можна пояснювати як саморепрезентацію у 

предметно му знанні. Інакше кажучи, присутність самосвідомості у пред-

метному знанні фактично анонімна. Цей хід, з одного боку, підсилює його 
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мір ку вання про нерефлексійність самосвідомості, втім, з іншого боку, 

може призвести до суперечності з твердженням про принципову еґоцен-

тровість знання про себе, тобто з першим засновком Фіхтевої теорії. 

Може бути два шляхи пояснення цього перекосу в теорії: або (1) Фіхте 

свідомо йде на такий ризик, адже не усвідомлювати такої суперечності він 

не міг — занадто вона очевидна, або (2) вимір, який розмикається в Я, — 

принципово анонімний та відцентровий, що, зрештою, також становить 

суперечність з першим засновком. На мою думку, Фіхте йде другим шля-

хом, про що свідчить останній крок арґументу.

(6) Отже, у завершальному крокові арґументу Фіхте намагається уз-

годити анонімність та відцентровість самосвідомості, яка перешкоджає 

самоідентифікації, а тому, як я вже прояснив, уможливлює предметну 

ідентифікацію, з першим засновком своєї теорії — еґоцентровістю само-

свідомості. Саме тут і виринає проблема, яку він спробує несуперечливо 

розв’язати у своїй пізній теорії. Тут же ми маємо до діла з її суперечним 

розв’язком. У чому полягає проблема? Вочевидь, у тому, що самосвідо-

мість становить комплексніший стан справ, ніж схоплений у думці про її 

нерефлексійну присутність у предметній ідентифікації, яка, погодьмося, 

нагадує функцію логічного оператора, що має постачати єдність пред-

метній ідентифікації та предикативному судженню.

Отож у цьому кроці Фіхте намагається довести, що присутність са-

мосвідомості у предметній ідентифікації, через анонімність та нетематич-

ність такої присутності, не призводить до самоідентифікації («не при-

писується Я»), проте, зважаючи на попередні кроки арґументу, ми знаємо, 

що Я не лише присутнє в предметній ідентифікації, а й становить її ядро, 

без якого була б неможливою предметність узагалі. Ось саме цей висно-

вок і вказує на комплексність самосвідомості як стану справ, функція яко-

го не обмежується логічним супроводом предметної ідентифікації. Здається, 

Фіхте це також розуміє, тому що, з одного боку, наголошує на тому, що Я 

не становить наслідку саморепрезентації, тобто самосвідо мість не підля-

гає предметній ідентифікації, а з іншого боку, воно є ано німним, нереф-

лексійним осереддям, акти якого хоч і відцентрові, проте не розпорошу-

ються у нескінченному проґресі. Задля унаочнення цієї думки поверні-

мось до брунатного дзиґлика. Отже, коли я бачу брунатний дзиґлик, я не 

просто вирізняю його з-поміж інших дзиґликів завдяки специфікації його 

властивостей, а й утримую цей унікальний дзиґлик виріз неним з-поміж ін-

ших, запобігаючи його розчиненню у нумеричному проґресі. Ось це утри-

мання унікального предмета, його нумеричної тотож ності, і є властивою 

дією самосвідомості, в якій вона вже не є анонімною.

Як бачимо, у першому описі самосвідомості для Фіхте найважливіше 

увиразнити нерефлексійну та анонімну присутність самосвідомості в ак тах 
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предметної ідентифікації, але він ще не прояснює властивого ви мі ру само-

свідомості, під яким слід розуміти те, як самосвідомість дається взнаки, тоб-

то питання про самознання. На мою думку, він це робить у другому описі:

«Діяльність Я, що повертається до себе(Д1), стосується до об’єктив ної 

діяльності(Д2) як причина до наслідку, тому що Я через першу діяльність 

визначає себе самого до другої(1); отож перша діяльність безпосередньо 

стосується до самого Я(2), але опосередковано до не-Я, завдяки визначенню 

самого Я, як визначального не-Я(3), що відбулося завдяки першій ді-

яль ності(4)» [Fichte, 1997: S. 175].

Як і у випадку першого опису ми маємо до діла із багатокроковим ар-

ґументом.

(1) У першому крокові Фіхте розрізняє два різновиди діяльності — Д
1
 

і Д
2
. Невже йому йдеться про дворівневу структуру самосвідомості? Така 

думка перекреслила б його доказ у першому описі самосвідомості, адже у 

такому разі самосвідомість давалася б взнаки в особливих, упривілейо-

ваних актах, які були унаочнені на прикладі R
1
. Утім, здається, Фіхте на-

магається довести протилежне. Отже, в обидвох випадках ідеться про 

акти самосвідомості, тобто це різновиди діяльності Я. Ці акти не є актами 

двох рівнів, між якими існує темпоральна відстань (t
1
…t

2
), тобто Д

1
 та Д

2
 — 

істотно одночасні. Проте легко помітити, що визначальною роллю Фіх-

те наділяє саме
 
Д

1
, що, зрештою, природно випливає з його першого за-

сновку про еґоцентровість самосвідомості. Отож між Д
1 

та Д
2 

існує 

причиново-наслідковий зв’язок, який можна простежити вже у 4-му кро-

кові першого опису, згідно з яким нетематична присутність самосвідо-

мості у предметній ідентифікації уможливлює наш розгляд предмета як 

об’єктивно наявного, даного. Але цей крок містить додатковий арґумент, 

якого не було в першому описі.

Отже, Фіхте стверджує, що у Д
1
, яка увиразнює самознання, самосві-

домість одночасно визначає (bestimme zu) 13 себе до предметної ідентифіка-

ції. Тому Я насправді не повертається до себе як до чогось, що суперечило б 

його нерефлексійності, докладно обґрунтованій Фіхте у першому описі, а 

повертається до себе у предметній ідентифікації, в якій воно анонімно та 

нетематично присутнє. Проте без такої присутності Д
2
, іншими словами, 

предметна ідентифікація була б неможлива. Отже, Фіхте розглядає само-

знання радше як нерефлексійну, докатегорійну самовідомість 14, яка три-

13 Дієслово bestimmen з прийменниковим керуванням zu зазвичай перекладають як 

«призначати до, спонукати на», але такий переклад не імплікує негайного, доконеч-

ного наслідку, про який тут йдеться Фіхте, а тому він збиватиме з пантелику.
14 Найближчими відповідниками цього новотвору в німецькій та англійській мовах є 

Selbstvertrautheit та self-acquaintance.
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має та проринає предметну ідентифікацію, а отже, розгортається разом із 

нею, а не окремо від неї.

Завдяки розрізненню Д
1
 і Д

2
 Фіхте, на мою думку, намагається увираз-

нити дві засадові властивості самосвідомості — самовідомість (Д
1
) та само-

знання (Д
2
). Таку думку підтверджують два наступні кроки другого опису.

(2) У цьому крокові Фіхте визначає головну рису самосвідомості — без-

посередність. Це значить не лише те, що самосвідомість анонімно та не-

рефлексійно присутня — самовідома — у будь-якій предметній іденти-

фікації, а й також те, що вона вже є до неї. Розгляньмо це досить сміливе 

твердження на прикладі.

Я працюю над статтею, коли раптом вимикають світло. Позаяк у лю-

тому сутеніє рано, моя подальша праця неможлива. Проте суцільна тем-

рява мене не влаштовує і я рушаю за свічками. Коли я наближаюся до две-

рей кімнати, моя рука мимоволі тягнеться до вимикача. У наступний мо-

мент я розумію, що скоїв дурницю, адже світла катма. Я рухаюсь далі до 

кімнати, беру свічку, йду на кухню за сірниками. Проте перед дверима до 

кухні моя рука знову сіпається до вимикача. Очевидно, що ці дії нерефлек-

сійні й не мають стосунку до моєї звички вмикати/вимикати світло, ад же 

якби такий рефлексійний стосунок був, тоді б я не сіпався до вими кача, а, 

усвідомлюючи об’єктивність браку світла, рухався далі. Іншими словами, 

самовідомість цілковито анонімна і не потребує індивідуальнос ті, про-

явом якої є звичка. Отже, нерефлексійна та анонімна самовідо мість умож-

ливлює первинне орієнтування у світі, яке відбувається до ка тегорійних 

зчеплень. Тому людина, яка втрачає пам’ять, втрачає лише свою індивіду-

альність, але не втрачає себе 15.

(3) Цей крок унеможливлює тлумачення безпосередньої самовідомості 

як результату рефлексії. Тут Фіхте описує наступну властивість самосві-

домості — самознання, але водночас унаочнює належність самовідомості 

15 Чудовою ілюстрацією цієї тези є фільм Кристофера Нолана «Memento» (2000). Го-

ловний герой Леонард після нападу на нього та його дружину, під час якого, як йому 

здається, її вбивають, втрачає здатність до довгострокової пам’яті, тобто він здатен 

утримувати в пам’яті інформацію щонайбільше на 10—15 хвилин. Проте він пам’я-

тає все, що сталося до нападу, і прагне розшукати вбивцю. Щодесять хвилин його 

життя починається «спочатку», але він, попри обставини, намагається щоразу ін-

дивідуалізувати себе, фотографуючи місця, людей, роблячи татуювання на своєму 

тілі з найважливішою інформацією, що нагадувала б йому про напрямок пошуку. 

Як бачимо, категорійним зчепленням, які мали б спрямувати його знання, передує 

немовби нульова точка, з якої Леонард щоразу починає. Ця точка цілковито ано-

німна, оскільки не постачає йому знання про його індивідуальність, риси харак-

теру, моральні переконання абощо — про це все він дізнається завдяки предметним 

артефактам (світлини, тату). Проте, втрачаючи разом із довгостроковою пам’яттю 

свою індивідуальність, Леонард не втрачає анонімної самовідомості, яка і дає йому 

змогу щоразу починати спочатку.
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та самознання до самосвідомості (Я) як комплексного стану справ. Отже, 

безпосередня самовідомість опосередковано уможливлює предметну іден-

тифікацію («опосередковано стосується не-Я»), але таке опосередкування 

не є рефлексійним, хоча під час нього втрачається анонімність самовідо-

мості, яка переходить до нерефлексійно присутнього у предметній іденти-

фікації самознання. Отже, нерефлексійна та нетематична присутність са-

мознання у предметній ідентифікації зумовлена анонімною самовідоміс-

тю, про що і свідчить останній крок.

(4) Отож тепер ми бачимо, навіщо Фіхте розрізняє Д
1
 та Д

2
. Він прагне 

обґрунтувати, що анонімна, докатегорійна самовідомість уможливлює 

предметну ідентифікацію, а отже, є осереддям самознання, нерефлексій на 

присутність якого у предметній ідентифікації урухомлює її. Втім, це роз-

різнення нетемпоральне, тобто між самовідомістю та самознанням не-

має часової відстані, вони розгортаються істотно одночасно. Д
1
 та Д

2 

становлять радше якісні характеристики самосвідомості. А прецінь, цей 

останній крок містить момент, який може підважити мою спробу тлума-

чити Д
1
 як анонімну самовідомість. Фіхте, як бачимо, наголошує на тому, 

що Д
1
 зумов лює Д

2
, а це значить, що Д

1
 вже імплікує категорійні зчеплен-

ня, хоча й залишається у них нетематичною. Як наслідок, безпосередність 

самові домості загрожена, а первинне самоорієнтування потребує діяль-

ності предметної ідентифікації, що забарвлена еґоцентровим самознан-

ням. Це, у свою чергу, ставить під сумнів доцільність Фіхтевої класифі кації, 

адже обидві властивості — самовідомість і самознання — становлять 

лише аспекти тотальності, а змістової взаємодії між цими властивостями, 

яку Фіхте завдяки класифікації і намагається довести, — немає.

Беручи ці міркування під увагу, можна стверджувати, що арґументу, 

розробленому Фіхте у ЗУН, бракує кроку, в якому пояснювався б онто-

логічний, а не логічний статус самої самосвідомості, якісними властивос-

тями якої є самовідомість та самознання.

Б. Самосвідомість як жива синґулярність

Зарадити цьому недолікові, а заразом розвинути 

та поглибити засновки своєї теорії, Фіхте спробував у революційному для 

теорії самосвідомості тексті — «Ученні про науку 18042» (далі — УН). Теорія, 

викладена у цьому тексті, — одна з поняттєво найнасиченіших в історії 

філософії. Чи не в кожній лекції Фіхте запроваджує нові терміни, всіляко 

підсилюючи свою арґументацію, тому інтерпретативна стратегія цього 

тексту має виокремити якусь одну тему, інакше інтерпретація може пе-

ретворитися на банальний переказ.

Свою стратегію я спиратиму на пошук арґументу, якого бракує ЗУН, а 

саме прояснення онтологічного статусу самосвідомості як комплексного 
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стану справ. Інакше кажучи, я спробую у найзагальніших рисах відповіс-

ти, чи зміг Фіхте у своїй пізній теорії обґрунтувати, що самосвідомість — 

це не лише знання, а й існування.

Спочатку кілька загальних зауваг. По-перше, в УН Фіхте продовжує 

розвивати ключову для себе думку про нерефлексійність самосвідомості, 

яку тут він здебільшого називає чистим знанням, тобто «знанням зовсім 

не про об’єкт» [Fichte, 1986: S. 11], а її нерефлексійність та безпредмет-

ність він позначає завдяки конструкціям «in sich geschlossen» (замкнений 

у собі) та «nie aus sich heraus kann» (ніколи не може вийти за межі себе). На 

тлі цієї зауваги впадає в око різка критика Канта. Якщо у ЗУН дискусія з 

Кантом є радше прихованою, то в УН Фіхте радикалізує свої закиди на йо-

го адресу та рішуче відмежовує свою теорію від рефлексійної, а отже, не-

трансцендентальної теорії Канта. Головну ваду Кантової теорії Фіхте вба-

чає в постфактичності синтези: «Найвищим принципом Канта є синтеза 

post factum: якщо у свідомості завдяки самоспостереженню виявляють два 

члени диз’юнкції і, змушені розумом, вбачають, що вони все-таки мають 

бути у собі одним, зовсім незважаючи на незмогу пояснити, як за цієї 

єдності вони водночас стають подвійністю» [Fichte, 1986: S. 29]. Здається, 

тут Фіхте закидає Кантові його незмогу узгодити потребу у внутрішньому 

чутті («самоспостереження») як кореляті для самосвідомості із самосві до-

містю як логічним оператором, який має забезпечувати об’єктивну значу-

щість предикативного судження, а отже, не може бути його елементом 16.

По-друге, теорія, викладена в УН, залишається еґоцентровою, проте 

саме поняття Я, на мою думку, зазнає істотної трансформації, адже Фіх те 

відмовляється від першого засновку своєї теорії, тобто він уже не ототож-

нює самосвідомість (Я) та свідомість, а під останньою розуміє предметне 

знання, ґрунтоване на абсолютній рефлексії, тобто такій рефлексії, яка 

розглядає предметність як щось радикально чуже знанню. Задля позна-

чення цієї трансцендентності він запроваджує поняття фактичної диз’юнк-

ції, елементами якої є знання та предметність. Отож нервом його доказу 

є виявлення умови можливості рефлексійного знання, або, як він його тер-

мінологічно позначає, проринення (das Durch), тобто умови, завдяки якій 

можлива взаємодія елементів фактичної диз’юнкції.

16 Один із найоригінальніших інтерпретаторів цієї редакції УН Ульрих Шльосер так 

коментує Фіхтеву критику засадових думок Канта: «Кантову думку про потребу в ґа-

ранті узгодження між відмінними царинами реґульованого досвіду і тим, до чого ми 

себе самі визначаємо, він заміняє припущенням про охоплювальну єдність, яка за-

вжди попередньо залучена до можливості окреслювального диференціювання ца-

рин» [Schlösser, 2001: S. 62]. Як бачимо, на думку Шльосера, для Фіхте самосвідомість 

становить нерефлексійну єдність, яка вже («попередньо») присутня у предикатив-

ному досвіді.
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Таку умову Фіхте увиразнює в ХІ лекції: «Існування проринення перед-

бачає первинне, обґрунтоване повністю у собі самому і аж ніяк не у про-

риненні життя» [Fichte, 1986: S. 106]. Як бачимо, категорійна єдність 

передбачає до-категорійну, отже, не-синтетичну єдність, на основі якої 

можливі категорійні зчеплення. Тобто Фіхте хоче сказати, що жива єдність 

(lebendige Einheit) існує до рефлексійного знання, але не навпаки.

Ключовими лекціями у Фіхтевих міркуваннях про самосвідомість є 

ХV та XVI. Здається, тут він досягає того, чого не зміг досягнути у ЗУН — 

чіткого розрізнення анонімної самовідомості та нерефлексійного само-

знання. Отже, Я для Фіхте вже не становить тотальності, вимірами якої є 

самовідомість та самознання, натомість являє собою елемент комплек-

снішого стану справ. Спробую припустити, що таким комплексним ста ном 

справ для Фіхте все-таки є самосвідомість, але вже не центрована на Я.

Розгляньмо кілька Фіхтевих описів самосвідомості в щойно окресле-

ному розумінні. Перший опис з ХV лекції:

«Якщо буття охоплене власним абсолютним життям, і вже не може 

вийти за його межі, тоді воно якраз є у собі замкненим Я, і не може бути 

нічим іншим; і, навпаки, у собі замкнене Я є буттям; і там, де є буття, є Я, а 

де є Я, є буття» [Фіхте, 2011: с. 187].

На перший погляд здається, що тут Фіхте просто ототожнює буття 

(анонімну самовідомість) та Я (самознання). Але цьому заважає гіпотетич-

ність цього опису та наявна у ньому дистинкція. Гіпотетичність полягає у 

тому, що ми не можемо помислити Я, якщо одночасно не припускаємо 

замкнене у собі, тобто нерефлексійне, буття, в якому укорінена ідея Я. 

Дистинкція ж полягає у тому, що Я конче передбачає нерефлексійне бут-

тя, але не тотожне йому. Але ця дистинкція породжує нове утруднення. Те пер 

складається враження, що Я виникає на основі нерефлексійного буття, тоб-

то Я — континґентне щодо нерефлексійного буття. Обґрунтувати не-

залежність вимірів самосвідомості Фіхте намагається у наступному описі:

«Буття — повністю замкнений у собі синґулум безпосереднього живого 

буття, що ніколи не може вийти за свої межі» [Фіхте, 2011: с. 195].

Здається, що тут ми стикаємося з тавтологією, яка пояснює буття через 

буття. Як на мене, це не так. У цьому описі Фіхте розглядає самосвідомість 

як комплексний стан справ. По-перше, самосвідомість становить замкне-

ний у собі синґулум, тобто нерефлексійне самознання щоразу присутнє в 

акті предметної ідентифікації. По-друге, самосвідомість являє собою безпо-

середнє живе буття, яке годі описати завдяки саморефлексії, інакше кажучи, 

анонімний вимір самосвідомості перешкоджає її остаточній індивідуаліза-

ції. Втім, така анонімність завжди потребує синґулярного самознання.

Отже, самосвідомість — це взаємодія двох незалежних вимірів, а саме 

анонімної самовідомості та синґулярного самознання.
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ІІІ. Висновки
Отож, ми з’ясували, що самосвідомість існує як 

нерефлексійна єдність двох незалежних вимірів — самовідомості та са-

мознання. Це значить, що між ними немає причиново-наслідкового зв’язку, 

як уважав Фіхте у ЗУН, і від чого, як я спробував пояснити, він відмовив-

ся в УН. Спільним для обидвох вимірів є їхня принципова нерефлексій-

ність. Відмінність полягає в анонімності самовідомості та синґулярності 

самознання. Анонімність самовідомості — до-категорійна, синґулярність 

самознання — завжди присутня у категорійних зчепленнях.

Розвиваючи метафору сицилійського письменника Луїджі Пірандел-

ло, яка слугувала дороговказом для моїх міркувань про самосвідомість, я 

спробую припустити, що самосвідомість — це площа, до якої не веде жод на 

вулиця, бо всі вулиці починаються з неї.
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Дискусія

В’ячеслав Циба: Я хотів би прояснити Ваші міркування про само-

ідентифікацію, увиразнені у двох прикладах.

Запис голосу на диктофон є предметним опосередкуванням само-

ідентифікації. Завдяки цьому опосередкуванню ти впізнаєш себе, тобто 

приписуєш звуковим хвилям стосунок до себе. Чи можливо в такому разі 

«знати», що ти є ти, якщо без самостосунку самоідентифікація буде хіба 

що здогадкою?

Інший приклад — володіння мовою, за допомоги якого Ви намагаєте-

ся довести нерефлексійність самосвідомості та її до-предметне існуван-

ня. По-перше, потреба у самоописі існує — вона передбачається вже тим, 

що «володіти мовою» є здатністю, яку потрібно приписувати, отже, визна-

чати, отже, співвідносити з будь-ким. Тим самим не сертифікат TestDaF 

є критерієм володіння мовою, — це конвенція, утілена у формі документа, 

а здатність співвідносити себе (або співвідносити когось із собою) з мо-

деллю «володіти мовою», яка ґрунтується на описі властивостей особи, що 

мовою володіє, і тим самим цей опис є опосередковано-атрибутивним, а 

не прямим. По-друге, цей приклад не дає змоги зрозуміти, чим різняться 

вирази «Я володію німецькою» і, скажімо, «Я володію марсіанською».

Іван Іващенко: Безперечно, самоідентифікація під час сприйняття 

власного голосу передбачає упізнавання себе, тобто самоопис. Проте така 

самоідентифікація не породжує знання про себе, тобто, грубо кажучи, у 

відтворюваному на диктофоні голосі немає мене. Іншими словами, щоб 

упізнати свій голос у записі, я вже маю знати про себе, інакше самоіден-

тифікація не відбулася б. Те саме стосується і прикладу з вільним володін-

ням мовою. Якщо я вільно володію мовою, то мені не треба вдаватися до 

мовного іспиту, який визначить рівень моєї мовної компетенції, адже я 

можу просто взяти книжку і читати чи вільно висловлювати у розмові з 

рідномовцем свої думки, тобто вільне володіння мовою є безпосереднім 

знанням про себе.

В’ячеслав Циба: Яким чином саморефлексія обходить увагою мою ті-

лесність? Чи можна стверджувати у рамках підходу, який Ви обстоюєте, 

що тілесність (а не фізичне тіло як сукупність органів і кінцівок) належить 

до простору саморефлексії, хай навіть у цих актах згадується не «моя ті-

лесність», а імпліцитно передбачений у цьому понятті його Я-суб’єкт?

Іван Іващенко: У доповіді я намагався прояснити, що саморефлексія — 

це хибний шлях опису самосвідомості, а тому й «мою» тілесність годі 

описати за допомоги неї. Парадоксальність спроби описати власне тіло 

як предмет чудово увиразнив Сартр у «Бутті і ніщо». Сартр показав, що 

така спроба слушна лише для тіла іншого, чиї внутрішні органи, кінцівки, 
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кістки я можу побачити, пересвідчуючися таким робом у слушності ін-

формації, викладеної в підручнику з анатомії та фізіології, проте ці всі 

процедури я не можу застосувати до власного тіла. Окрім цього, тілесний 

вимір самосвідомості відкривається у самопочутті. До опису симптомів 

болю я вже маю знати, що описую симптоми свого болю, тобто болить саме 

мені, а не, наприклад, печінці чи наднирковиці.

В’ячеслав Циба:  Яким є статус «світу», в якому (або ж у який) «Я» 

продукує предметність? Якщо самосвідомість іманентно присутня у кон-

ституюванні предметів, світ не може бути їх сукупністю. Інакше такий 

«світ» є тільки позначенням логічного простору стосунку між предмета-

ми, відокремленими від продуктивного Я. Світ може бути трансцен-

дентальною ідеєю, тобто реґулятивом. Але в такому разі Я продукує пред-

мети, заздалегідь покладаючи їхню умовність, позаяк чистого стосунку 

«предмет — Я» годі уявити (предмет завжди дається на тлі чогось, як дове-

ли Гусерль і ґештальтисти, бо тло ніби акумулює безліч контекстуаль них 

можливостей предметної даності). Якщо світ не є «ідеєю» і не є «між-

предметним стосунком», чим він врешті є?

Іван Іващенко: По-перше, згоден із Вашою тезою про те, що світ не є 

сукупністю предметів. Він радше утворює тло, на якому можливе само-

диференціювання та самоінтеґрування самосвідомості, тобто, ідентифі-

куючи якийсь предмет, я вирізняю його з-поміж цілісно даного у спогля-

данні комплексу інших плюральних станів справ, які непрямо залучені 

до ідентифікації цього предмета. Світ, отже, є цим цілісним єдиним комп-

лексом імпліцитно залучених до предметної ідентифікації плюральних 

станів справ, які ще не є предметами у властивому сенсі, позаяк нумерич-

на тотожність поширюється на даний у спогляданні предмет, а не на весь 

реєстр залучених до предметної ідентифікації плюральних станів справ. 

Отож світ — принципово відкритий та невідомий, адже він як цілість не 

кориться нумеричній тотожності.

В’ячеслав Циба: Чи можлива нееґологічна теорія (анонімної) само-

свідомості?

Іван Іващенко: На мою думку, така теорія не просто можлива, а у пер-

спективі становить досить потужну альтернативу рефлексійним теоріям 

самосвідомості. Але Ваше питання трохи спрощує проблему, позаяк само-

свідомість не може бути винятково анонімною, це-бо унеможливило б 

осмислений вжиток особового займенника «я». Як я спробував прояснити 

у доповіді, самосвідомість має анонімний та синґулярний виміри, між 

якими немає причиново-наслідкового зв’язку. Розвиток цієї думки, маю 

надію, приведе мене до цілісної теорії самосвідомості.

Вахтанґ Кебуладзе: Чи не здається Вам, що розглядати проблему са-

мосвідомості, не беручи до уваги такі аспекти самодосвідчування, як, 
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скажімо, тілесність або мовлення, означає штучно звужувати проблему, 

намагаючись розв’язати її в завузьких рамках дещо застарілої філософії 

свідомості?

Іван Іващенко: По-перше, філософія свідомості аж ніяк не є застарі-

лою. Окрім Гайдельберзької школи та Ернста Туґендгата у німецькомов-

ному просторі, ця філософія актуальна у рамках англо-американської 

phi losophy of mind, передусім я згадав би таких авторів, як Сидні Шумей-

кер, Родерик Чизольм, Елізабет Енскомб, Гектор-Нері Кастаньєда, по-

части Томас Наґель, Уріа Криґель тощо, серед сучасних континентальних 

авторів на згадку заслуговує данський філософ Ден Захаві, який очолює 

Центр дослідження суб’єктивності (Center for Subjectivity Research) при 

Копенгаґенському університеті. Тож, на мою думку, казати про застарі-

лість філософії свідомості щонайменше передчасно. По-друге, тілесність 

та мова становлять ключові теми теорії суб’єктивності, проте у доповіді я 

намагався висвітлити, чому рефлексія не може бути сутністю самосві-

домості та головним способом доступу до неї. Прояснення цього питання 

відкриває шлях до згаданих Вами тем. Якщо ми відштовхуємося від того, 

що самосвідомість є чимось, тоді мова та тілесність поставатимуть в одно-

му світлі, якщо ж ми увиразнюємо, що вона непредметна та нерефлексій-

на, тоді ці теми матимуть геть інший вигляд. Тобто я хочу сказати, що за-

торкнута у моїй доповіді проблема первинніша щодо окреслених Вами.
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1. Парадоксальність сприйняття
Хоча Гусерль починає розробляти концепцію па-

сивної синтези лише в лекціях 1918—1926 років, 

дехто з сучасних феноменологів убачає витоки 

цієї проблематики вже в «Логічних дослідженнях». 

Так, японський феноменолог Ямагучі пише: 

«Протиставлення активної і пасивної синтез мож-

на спочатку віднайти в “Логічних дослідженнях” у 

вигляді протиставлення чуттєвого і категоріаль-

ного сприйняття» [Yamaguchi, 1982: S. 3] 1. Те, що 

саме феноменологічна аналіза сприйняття є від-

правним пунктом дослідження пасивної синтези, 

підтверджено й тим, що згадані вище лекції Гусерль 

розпочинає з проблематизації такого самозрозу-

мілого акту свідомості, як зовнішнє сприйняття 2: 

«Зовнішнє сприйняття — це стала претензія зро-

бити щось таке, що воно не здатне зробити за влас-

ною сутністю» [Husserl, 1966: S. 3]. Кількома ряд-

ками нижче він експлікує це дещо парадоксальне 

1 При цьому той самий Ямагучі стверджує: «Генетичний 

метод і метод аналізи пасивної синтези розвиваються 

паралельно» [Yamaguchi, 1982: S. 11], визнаючи, що саме 

розробка проблематики пасивної синтези є головною 

темою, яка відрізняє генетичну феноменологію від ста-

тичної, тобто від раннього варіанта феноменологічної 

концепції, який представлено, зокрема, в «Логічних до-

слідженнях».
2 Поняття зовнішнього сприйняття у термінах вище на-

веденого розрізнення Ямагучі близьке до поняття чу т-

тєвого сприйняття, хоча й не збігається з ним повністю.
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твердження: «Що тут мається на увазі, стане зрозумілим, якщо приди ви-

тися до того, як у нескінченному розмаїтті можливих явищ постає єдність 

об’єктивного сенсу і як зблизька виглядає конститутивна синтеза, що як 

єдність перекривання дозволяє постати цьому сенсу, і як на про тивагу фак-

тичним, обмеженим перебігам явищ стало зберігається усві домлення но-

вих набагато ширших можливостей явищ» [Husserl, 1966: S. 3]. Отже, акту-

альне сприйняття ніколи не вичерпує сприйняту предметність: «Не можна 

помислити зовнішнє сприйняття, яке вичерпало би чуттєво-речовий уміст 

сприйнятого, не можна помислити предмет сприйняття, який міг би бути 

даним у завершеному сприйнятті у строгому сенсі все бічно, з усіма його 

чуттєво видимими рисами» [Husserl, 1966: S. 3]. Але при цьому у сприйнят-

ті предметність дана як цілісна предметність, а не як її певний аспект. І 

кожний новий аспект або модус даності предметності в подальшому про-

цесі сприйняття постає як аспект і модус саме цієї предметності, а не 

просто як довільне чуттєве дане, непов’язане з попе редніми даностями 

цієї предметності. Тут ми натрапляємо на проблему ідентифікації предмет-

ностей у досвіді, до якої повернемося нижче. Зараз спробуємо коротко 

окреслити можливість розв’язання проблеми зовнішнього сприйняття.

Попереднє розв’язання цієї проблеми віднаходимо в аналізі безпосе-

реднього сприйняття, що її здійснює Ямагучі: «Гусерль розглядає цю безпо-

середність як безпосереднє злиття різноманітних, конститутивних власти-

востей часткових інтенцій. Цей феномен стає особливо зрозумілим у кон ти-

нуальному перебігу сприйняття певної речі. При цьому в перебігу сприй няття 

завжди відбувається ідентифікація певної речі, наприклад, книжки, й що 

важливо, без моєї активної думки, без мого акту ідентифікації» [Yamaguchi, 

1982: S. 4]. Тобто ідентифікація відбувається вже на докатегоріальному, або 

допредикативному рівні досвіду, й відбувається вона завдяки саме пасив-

ній синтезі. Тому Ямагучі звертає увагу на те, що у феноменологічному до-

слідженні досвіду свідомості ми маємо розрізняти два рівні синтези:

1. Поєднання актів, яке ще не є категоріальним.

2. Категоріальне поєднання, яке є «креативним синтетичним зв’язу ван ням».

Некатегоріальне, або допредикативне поєднання й відбувається завдя-

ки пасивній синтезі, про що нам і йтиметься далі. Утім, перш ніж спробу-

вати експлікувати поняття пасивної синтези, повернімося до зазначеної 

вище проблеми ідентифікації предметностей досвіду.

2. Неповнота сприйняття 
і незавершеність ідентифікації
На питання про можливість ідентифікації пред-

мета в перебігу досвіду намагається відповісти Арон Ґурвіч у статті «Про 

інтенційність свідомості» [Gurwitsch, 1940]. Він указує на те, що інтен-
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ційність має два полюси: ноезу, або інтенційну спрямованість свідомості, 

та ноему, або інтенційний корелят цієї спрямованості. Ноема як спосіб 

даності предмета є ідентичною, а отже, не змінюється. Кожна ноема кон-

ституюється в багатьох ноетичних актах. Отже, ідентичність ноеми усві-

домлюється на тлі розмаїття актів, у яких вона конституюється.

Утім у справжньому перебігу досвіду ніколи не відбувається остаточ-

на ідентифікація. Тобто можна сказати, що ідентифікація — це радше не 

результат, а сталий процес, який можна спробувати описати, спираючись 

на феноменологічне розуміння досвіду. Отже, дотримуючись строгості, 

якої вимагає феноменологічне дослідження, слід говорити не так про іден-

ти фікацію, як про ідентифікування. Спробуймо здійснити короткий фе-

но менологічний опис процесу ідентифікування.

Важливу роль у процесі ідентифікування предметностей досвіду ві-

діграють тип і горизонт. Завдяки певному типу я очікую загальний стиль 

поставання тієї чи тієї предметності в розгортанні її внутрішнього й зо-

внішнього горизонту. Я схоплюю предмет із уже седиментованими в ньо-

му властивостями, які експлікують характер його поставання в досвіді. 

Тому Гусерль називає ці властивості експлікатами. Але розгортання вну-

трішнього горизонту предметності відбувається через стале поставання 

нових експлікатів, які модифікують увесь предмет у цілому з усіма його 

властивостями, які були пережиті раніше. Тому в межах певного типу весь 

час відбувається трансформація предметності, яка може зумовити зміну 

самого стилю типізації цієї предметності. Тобто може виявитися, що в ре-

зультаті накопиченого досвіду предмет має бути підпорядкований іншому 

типу. Отже, ідентифікація ніколи не буває завершеною й остаточною. Вона 

є радше недосяжним полюсом досвіду, до якого я весь час тяжію, але ні-

коли його не досягаю. Це тяжіння до цілковитої ідентифікації предметнос-

ті і є одним із головних енергетичних принципів досвіду. Натомість оста-

точна ідентифікація означала би припинення перебігу досвіду й, так би 

мовити, «смерть предметності», адже в неї вже не було би чого досвідчува-

ти. Із живого змісту, що стало змінюється, вона би перетворилася на мерт-

вий осад. Така остаточна ідентифікація означала би сприйняття предмета 

в усіх його можливих модусах поставання, з усіх боків і в усіх можливих 

перспективах. Мерло-Понті з цього приводу пише: «Наше сприйняття 

спрямоване на об’єкти, а одного разу конституйований об’єкт стає підста-

вою наших досвідів, які ми маємо та які могли б мати завдяки йому. 

Наприклад, я бачу сусідній будинок під певним кутом, з правого боку Сени 

його бачать по-іншому, ще по-іншому його бачать зсередини будинку та 

ще інакше — з літака, але сам будинок не є жодною з цих видимостей, він 

є, як зазначив Ляйбніц, ортогональною проекцією цих та усіх можливих 

перспектив, так би мовити, фігурою без перспектив, яка робить можливою 
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усі перспективи: ця фігура є будинком, побаченим нізвідки» [Мерло-

Пон ті, 2001: с. 87]. Але майже відразу він уточнює свою позицію: «… наше 

попереднє формулювання повинно бути дещо зміненим: будинок сам по 

собі не є будинком, побаченим нізвідки, він є будинком, побаченим з усіх 

боків. Готовий об’єкт є цілком прозорим, він з усіх боків просвічений не-

скінченністю поглядів, які перетинаються в його глибині та не залишають 

нічого прихованого» [Мерло-Понті, 2001: с. 89]. З іншого боку, цілковите 

сприйняття певної предметності, якого вимагає остаточна ідентифікація, 

призвело би не лише до смерті самої предметності, а й до «смерті свідо-

мості», що її сприймає: «…покладання одного-єдиного об’єкта обертаєть-

ся для свідомості смертю, оскільки воно унеможливлює будь-який рух 

досвіду так само, як кристал, покладений у розчин, призводить до мит-

тєвого оформлення, тобто кристалізування останнього» [Мерло-Понті, 

2001: с. 92]. Отже, повне сприйняття й остаточна ідентифікація як наслі док 

такого сприйняття унеможливлює досвід свідомості й на ноематичному, і 

на ноетичному рівні, оскільки вичерпує всі можливі способи даності пред-

метності й у такий спосіб блокує її подальше досвідчування з боку свідо-

мості. Натомість у справжньому плині досвіду предмет, як зазначає Гусерль, 

ніколи не є «готовим» (fertig) або «чітко завершеним» (fest abgeschlossen).

Однак таке повне сприйняття предметності, яке зумовлює його оста-

точну ідентифікацію, не лише унеможливлює подальший перебіг дос від-

чування цієї предметності. Воно саме є неможливим. Адже, як зазнача-

ло ся вище, сприйняття ніколи не вичерпує предметність. Я не здатний 

сприйняти навіть усі відтінки та шорсткості того боку предмета, який я 

безпо середньо сприймаю, не кажучи вже про всі його інші боки з усіма 

можливими модусами їхнього поставання у можливих сприйняттях. Таке 

повне сприйняття потребувало би нескінченно довгого часу й неможливо 

потужної концентрації уваги, завдяки якій актуальне сприймання стало 

зберігало б усі сприйняті аспекти предметності, збагачуючись новими 

чуттєвими даними. Натомість у сприйнятті предметність дана не як то-

тальність усіх своїх аспектів, а як певний образ цієї предметності 3. Ство-

рення цього образу предмета відбувається завдяки послідовним наша-

руванням усвідомлень цього образу і зв’язування цих нашарувань у конти-

нуальному потоці досвіду: «У порівнюванні відбувається певний вид 

на шарування (Überschiebung) одного усвідомлення на інше, через перехід 

попри модифікацію зберігається перше усвідомлення як усвідомлення 

3 До речі, саме цей момент феноменологічної концепції досвіду зближує феноменоло-

гію і гештальтпсихологію. Я не розвиватиму тут цю тему міждисциплінарних зв’язків. 

Зазначу лише, що у феноменологічній традиції найбільш глибоко й ретельно цю тему 

розробляє Мерло-Понті у «Феноменології сприйняття» [Мерло-Понті, 2001].
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того самого предмета і перекривається іншим усвідомленням другого 

предмета, а в разі однаковості усвідомлення стають конґруентними. Це 

означає, що попри збережене усвідомлення подвійності результатом стає 

усвідомлення ідентичності, того самого змісту, що-вмісту» [Husserl, 1966: 

S. 130]. Найважливішими в цьому процесі є два моменти. По-перше, уже 

зазначена принципова незавершеність усвідомлювання ідентичності 

предмета. По-друге, пасивність свідомості: «…усе це відбувається до ви-

щої активності пізнавальної фіксації спільного як конкретно загального 

або як загального роду вищого ступеня» [Husserl, 1966: S. 131]. І, як ми 

бачимо з останньої цитати, по-третє, задля ідентифікування свідомість 

не потребує загального поняття.

Отже, у перебігу досвіду неможливі повне сприйняття предметності й 

відповідна йому остаточна ідентифікація. Натомість досвід сприймання 

певної предметності є сталим процесом ідентифікування цієї предметнос-

ті. У цьому процесі свідомість тяжіє до остаточної ідентифікації, але ніколи 

не сягає її. Причому таке стале незавершене ідентифікування має пасив-

ний характер і ані створює, ані потребує загального поняття, що виражає 

рід, до якого належить цей предмет. Цей «рід вищого ступеня» може бути 

утворений потому в актах активної синтези на підставі цього пасивного 

шару досвіду. 

Після того, як ми розглянули проблему повного сприйняття й остаточ-

ної ідентифікації, повернімося до порушеного вище питання про пасивну 

синтезу на допредикативному рівні досвіду.

3. Річ зовнішнього сприйняття 
як правило або ідея
Як було зазначено, Гусерль розпочинає розгляд па-

сивної синтези з дослідження зовнішнього сприйняття. Спочатку він ука-

зує на парадоксальність цього акту свідомості, а потому експлікує це твер-

дження про парадоксальність, намагаючись у цій експлікації подолати її: 

«Сприйняття… — це первинне усвідомлення (Originalbewusstsein). Однак у 

зовнішньому сприйнятті ми маємо дивний розлад, адже первинне усвідом-

лення можливе лише у формі насправді й властиво первинного усвідом-

лення (Bewussthaben) боків і співусвідомлення (Mitbewusstsein) інших 

боків, яких первинно тут немає» [Husserl, 1966: S. 4]. Окрім того, Гусерль 

указує на ноетичний і ноематичний аспекти цієї експлікації: «Сприй-

ман ня (Wahrnehemen), ноетично кажучи, це суміш справжньої презен-

тації (Dar stellung), яка унаочнює презентоване (Dargestellte) у спосіб пер-

винної презентації, і порожнього вказування на нові можливі сприйняття 

(Wahrnehmungen). З ноематичного погляду, сприйняте (Wahrgenommene) 

є так відтінено даним, що відповідно даний “бік” указує на інше недане 
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як недане того ж предмета» [Husserl, 1966: S. 5]. Повертаючись до концеп-

ції інтенційності, варто зауважити, що це недане предмета як його недане 

дане свідомості завдяки аппрезентації. Причому в часовому вимірі досві ду 

аппрезентації відповідає ретенційно-протенційна модифікація актів сві-

домості. Аппрезентований бік предметності — це той бік, який я міг би по-

бачити щойно, якби був на іншому місці в актуальному минулому, або 

можу побачити відразу потому, якби опинився на цьому місці в актуаль-

ному майбутньому. Тут варто ще раз підкреслити, що така модифікація 

досвіду відбувається не активно, а пасивно. Тому, скажімо, у разі зовніш-

нього сприйняття предмета я не потребую якогось додаткового акту, аби 

сприймати цей предмет не просто як двовимірний малюнок, а саме як 

тривимірну річ, що має інші, не дані мені актуально, але співдані через 

аппрезентацію боки.

Отже, концепція пасивної синтези спирається на вчення про ре тен-

ційно-протенційні модифікації свідомості, викладене в лекціях з «Фе но-

менології внутрішньої свідомості часу». У цих лекціях Гусерль описує 

ретенційну модифікацію в такий спосіб: «…до сутності споглядання часу 

належить те, що воно в кожному пункті свого тривання… є усвідомленням 

того, що щойно відбулося, а не лише усвідомленням тепер-пункту пред-

метного, що воно постає як таке, що триває» [Husserl, 1966: S. 32]. Отже, 

завдяки ретенції в кожному акті свідомості актуальному змістові цього 

акту є співданим актуальне, або безпосереднє минуле переживання цього 

змісту. Відповідно, актуальне, або безпосереднє майбутнє співдане завдя-

ки протенції: «Кожний первинно конституювальний процес оживлений 

протенціями, які порожньо конституюють і підхоплюють прийдешнє 

(Kom mende) як таке, приводять його до здійснення» [Husserl, 1966: S. 52].

Тут варто зазначити декілька специфічних моментів ретенційно-

протенційної модифікації свідомості.

1. Ретенція і протенція не є окремими актами свідомості. Натомість 

вони є обов’язковими складовими будь-якого акту. З цього випливає, що:

2. Здійснення ретенційно-протенційної модифікації не потребує ак-

тивності свідомості. Ця модифікація відбувається у сфері первинної пасив-

ності.

3. Ретенційно-протенційна модифікація відбувається не завдяки окре-

мій ретенції та протенції, а завдяки комплексу ретенцій, що модифікують 

безпосереднє переживання у минуле, й комплексу протенцій, що модифі-

кують безпосереднє переживання у майбутнє.

Перші два пункти й описують ту сферу пасивності в якій відбувається 

пасивна синтеза. З огляду ж на третій пункт стає зрозумілою Гусерлева 

експлікація того, що він називає «порожнім указуванням на нові мож-

ливі сприйняття» у перебігу будь-якого сприймання: «…це не поодинокі 
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вказування, а ціла система вказувань, променеві системи вказувань, які 

вказують на відповідні розмаїті системи явищ. Це вказування у порож-

нечу… Іншими словами, будь-яке властиве явище є явищем речі лише 

через те, що воно оплетене й пронизане порожнім інтенційним гори-

зонтом… Ця порожнеча — не Ніщо, а порожнеча, що має наповнитися, 

це — невизначеність, яка може бути визначеною (bestimmbare Unbestim m-

theit)» [Husserl, 1966: S. 5—6]. Ця порожнеча «у формі певного начерку 

(Vorzeichnung) приписує правило явищам, які мають актуалізуватися» 

[Husserl, 1966: S. 6]. Саме в цьому сенсі варто розуміти Гусерлеве визна-

чення речі як «правила для явищ». Певною мірою будь-яка річ і є цією по-

рожнечею, яка сповнюється явищами. Через це сповнення явищами річ і 

постає перед свідомістю в перебігу досвіду саме як річ. Своєю чергою 

тлумачення речі як «правила для явищ» зумовлює дещо ідеалістичне ро-

зуміння поняття «річ»: «Сама річ у її припустимій повноті — це закладена в 

сенсі свідомості й у її інтенційних структурах ідея» [Husserl, 1966: S. 23]. 

Утім такий ідеалізм Гусерля має бути відкоригованим з огляду на його 

критику ідеалістичного реалізму. Адже не варто забувати, що через здій-

снення феноменологічних редукцій ми маємо утриматися від суджень 

про існування, зокрема від суджень про існування ідеальних єдностей. 

Навіть апеляція до абсолютного розуму, який здатний мислити ідеальнос-

ті як такі, що реально існують, виглядає неадекватно: «Це була би… вед-

межа послуга Богові приписувати йому здатність зробити п’ятірку такою, 

що вона направду існує, і будь-яку нісенітницю перетворити на істину» 

[Husserl, 1966: S. 18—19]. Отже, коли Гусерль називає річ ідеєю, він у жод-

ному разі не має на увазі, що певна річ уже до будь-якого можливого до-

с відчування цієї речі існує у свідомості, хай навіть у свідомості Бога, у ви-

гляді ідеї. Це можна зрозуміти лише з огляду на те, що тут ми перебу ваємо 

на рівні не статичної, а генетичної аналізи. Тому річ як ідея — це не статич-

на ідеальність, що реально існує, а динамічний принцип перебігу досвіду. 

Наше зовнішнє сприймання відбувається у такий спосіб, що ми сприймає-

мо навколишній світ як складну сукупність речей відповідно до складної 

системи типізацій на перетині розгортання внутрішнього й зов нішнього 

горизонтів досвіду. Причому первинний рівень цього сприй мання роз-

гор тається пасивно, завдяки специфічній здатності свідомості до асоціації 

первинних даних досвіду. До розгляду цієї здатності ми зараз і перейдемо.

1. Асоціація як основна форма 
пасивної синтези
Голенштайн у творі «Феноменологія асоціації» 

вказує на те, що головним прикладом пасивної синтези для Гусерля є асо-

ціація: «Як питомий приклад пасивної синтези… наводиться асоціація. 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 2 37

Пасивна синтеза й активність свідомості

Чуттєві даності стало інтенційно вказують поза себе. Адже вони консти-

туюються насамперед через те, що виокремлюються на тлі контрастного і 

сплавляються зі схожим. Ці вказування виникають із чуттєвих даних як 

таких ще до того, як Я рецептивно до них звертається. Вони, отже, не є 

утворювальними й покладальними актами Я» [Holenstein, 1972: S. 194]. У 

цьому короткому описі асоціації для нас важливо те, що вона реалізуєть-

ся у сфері пасивності, ще до активного звернення свідомості до змістів 

свого досвіду. Але чи можемо ми погодитися з думкою, що асоціація — це 

завжди пасивна синтеза? Чи не може асоціація бути повноцінним актом 

свідомості на кшталт інших актів, а отже, поставати як форма активнос-

ті свідомості? Аби відповісти на це питання, варто прояснити той сенс, 

що його Гусерль вкладає в поняття асоціації. Через прояснення цього 

поняття виявляється, що воно має в генетичній феноменології декілька 

пов’язаних між собою, але водночас відмінних одне від одного значень. 

Ломар вказує на три значення поняття асоціації у Гусерля: «Під назвою 

“асоціація” у Гусерля знаходимо дослідження щонайменше у трьох ца ри-

нах: конституювання часового зв’язку в іманентній свідомості часу, асоціа-

ційного об’єднання чуттєвих даних у виокремленості (Abgehobenhei ten) 

і, врешті-решт, на інтенційному рівні дослідження асоціації як “щось на-

гадує щось” між предметами або подіями» [Lohmar, 1998: S. 246]. Мабуть, 

варто визнати, що останній рівень асоціації має вже дещо активний харак-

тер. Свідомість активно поєднує тут два різні предмети або дві різні події, 

хоча подеколи й таке асоціаційне нагадування може не вимагати активності 

свідомості. Що ж стосується перших двох модусів асоціації, то вони напев-

но реалізуються у сфері пасивності. Саме завдяки цим модусам асоціації як 

форми пасивної синтези свідомість переживає у досвіді не просто дискрет-

ні чуттєві дані, а окремі предметності, що тривають у внутрішньому часі 

свідомості й посідають певну темпоральну позицію в об’єктивному часі 

світу. Надалі нам ітиметься саме про ці цілковито пасивні рівні асоціації.

Ломар описує задум Гусерля стосовно місця концепції асоціації у 

феноменологічному вченні в такий спосіб: «План Гусерля полягав у тому, 

аби через здійснення трансцендентальної редукції залучити до феноме-

нології “звичне вчення про асоціацію” емпіричної філософії і в такий 

спосіб трансформувати її у феноменологію асоціації» [Lohmar, 1998: S. 245]. 

Але що це мало означати, що емпіричне вчення про асоціацію слід пере-

творити на феноменологію асоціації через здійснення редукції? Адже в 

«Логічних дослідженнях» Гусерль критикував традиційну емпіричну 

концепцію асоціації. Головний момент, який він не сприймав тоді в ем-

піричному розумінні асоціації, — це цілковита пасивність свідомості в 

асо ціаційному процесі. Як же можна зрозуміти те, що в пізніх творах Гу-

серля асоціація постає як головна форма пасивної синтези? Тут варто 
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зазначити відмінність розуміння пасивності у феноменології й емпіриз-

мі. По-перше, феноменолог має розуміти, що не існує ані чистої пасив-

ності, ані чистої активності. У живому досвіді ми спостерігаємо сталий 

перехід пасивності в активність і навспак. По-друге, пасивна синтеза — це 

процес, який відбувається у свідомості й зі свідомістю. Тобто не можна 

стверджувати, що у здійсненні цієї синтези свідомість залишається аб-

солютно незадіяною і просто у «відображенні» переживає разом схожі мо-

менти досвіду. Це «переживання разом» є моментом досвіду свідомості. 

Пасивність цього моменту полягає не в тому, що свідомість тут взагалі не 

діє, а в тому, що тут не відбувається активного конституювання змістів 

як інтенційних корелятів таких актів свідомості, як, скажімо, спогад, 

сприйняття, очікування, фантазія, рефлексія. Ба більше, у сфері пасивнос-

ті ми взагалі не подибуємо актів як таких, адже пасивні синтези — це не 

окремі акти, а складові будь-якого акту, завдяки якому кожний акт від-

бувається у внутрішньому і зовнішньому горизонтах досвіду й пов’язуєть-

ся з іншими актами свідомості, а змісти цих актів відповідно стало об’єд-

нуються у складну систему корелятів цих актів, найширшим горизонтом 

якої є світ досвіду, або життєсвіт. При цьому не варто забувати, що у фено-

менологічному дослідженні ми утримуємося від наївних суджень про об’єк-

тивну реальність. Саме в цьому й полягає головна функція феномено ло-

гічної редукції. Відповідно до цього феноменологія розглядає й асоціацію: 

«Для нас назва “асоціація” позначає взагалі стало належну свідомості 

форму й закономірність іманентної генези, а не, як для психологів, фор-

му об’єктивної, психологічної каузальності, не закономірний спосіб, у 

який у людському та тваринному душевному житті каузально визначено 

поставання репродукцій, пригадувань тощо. Адже ми рухаємося в рам-

цях феноменологічної редукції, у яких вся об’єктивна дійсність та об’єк-

тивна каузальність “взяті в дужки”» [Husserl, 1966: S. 117]. Утім здійснення 

феноменологічної редукції не означає, що феноменолог має відкинути 

весь зміст традиційної концепції асоціації: «Від звичної психології асо-

ціації Нового часу після феноменологічної редукції все ж таки щось за-

лишається; якщо повернутися до її безпосереднього досвідного матеріалу, 

то феноменологічна редукція дає попервах ядро феноменологічних фактів, 

які залишаються фактами чистої внутрішньої настанови й утворюють 

перший вихід до подальших досліджень. Якщо зануритися глибше, то 

можна відкрити, що звідси відкривається доступ до універсальної теорії 

ге нези чистої суб’єктивності, а саме, спочатку її нижчого рівня чистої 

пасивності. Уже феноменологічні аналізи сутності свідомості, яка кон-

ституює часову предметність, ведуть до початків закономірності генези, яка 

скеровує суб’єктивне життя. Дуже швидко стає помітним, що феноме-

нологія асоціації є, так би мовити, продовженням учення про первинне 
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конституювання часу» [Husserl, 1966: S. 118]. Відповідно до цього Гусерль 

й описує пасивну синтезу в термінах внутрішньої свідомості часу: «Триван-

ня змісту, кольору в полі зору, звуку в полі слуху незалежно від того, чи є 

вони змінними або незмінними даними, це не характер якісного штибу, 

який не можна аналізувати, натомість, як відразу показує феноменоло-

гічна аналіза, воно містить своєрідність само-тривання, само-розтягування 

від фази до фази; у сталості це готове часове розтягнення» [Husserl, 1966: 

S. 140]. Це тривання або розтягнення утворюється завдяки ретенційно-

протенційним модифікаціям, як це було показано в лекціях «Феномено ло-

гія внутрішньої свідомості часу». Саме тому досвід свідомості маємо мис-

лити не як послідовність дискретних тепер-моментів, а як континуальний 

потік: «Конкретна єдність іманентного даного мислима лише як конти-

нуальність змісту і завдяки континуальності певного розтягнення, пев ного 

тривання» [Husserl, 1966: S. 141].

Важливим моментом асоціації є те, що на цьому рівні досвіду ще не 

можна говорити про пізнання у властивому сенсі. Адже це рівень пасивної 

синтези, а процес пізнання є активною синтезою. Окрім того, це допре-

дикативний рівень, а пізнання у властивому сенсі неодмінно має бути вті-

лено в предикативних судженнях, адже лише предикативне судження має 

обов’язковий для пізнання характер істинності, тобто може виявитися 

істинним або хибним, а саме, може виявитися істинним або хибним при-

писування в судженні певному предметові, який відіграє в судженні роль 

логічного суб’єкта, певного предиката: «Сам асоціаційний зв’язок ще не є 

пізнанням, і його не можна просто перетворити на пізнання, оскільки 

така трансформація може відбутися лише в конкретному випадку, а саме, 

завдяки даному в спогляданні предметові… Мій досвід певних предметів 

або подій “спить” у моєму суб’єкті в “суб’єктивній формі” асоціації до 

цього приводу, завдяки якому він стає пізнанням» [Lohmar, 1998: S. 27]. 

Отже, якщо розглядати цей процес на ноетичному рівні, асоціаційна па-

сивна синтеза перетворюється на активний досвід пізнання через об’єк-

тивацію змісту цього досвіду у вигляді досвідчуваного предмета. Якщо ж 

подивитися на ноематичний аспект цього перетворення, то варто говори-

ти про предмет сприйняття, як інтенційний корелят актів свідомості. На 

рівні активної синтези свідомість активно конституює свій предмет. На-

томість, на рівні пасивної синтези свідомість, залишаючись пасивною, 

стало зазнає афекування (Affektion), результатом якого є чуттєві дані, які і 

є матеріалом пасивного синтезування в асоціації на рівні допредика тив-

ного досвіду. Отже, на відміну від емпіризму, феноменологія розуміє 

асо ціацію не як інструмент утворення загальних понять, а як процес 

пасивного синтезування даних досвіду. Джерелом цього процесу є пер-

винне афекування, що його Гусерль розглядає як результат або функцію 



40 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 2 

Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ

контрасту: «Афекування… — це певною мірою функція контрасту… Як-

що первинне афекування слід розглядати як таке, що відбувається в імпре-

сіональному теперішньому, то контраст варто характеризувати як пер-

винну умову афекування» [Husserl, 1966: S. 149]. Саме тому, що афекування 

є «функцією» контрасту, воно має неоднорідну природу. Якийсь момент 

живого теперішнього постає в досвіді свідомості виразніше, якийсь менш 

виразно, а якийсь взагалі у вигляді розмитого горизонту змісту актуального 

переживання. Для опису цієї неоднорідності афекування Гусерль викорис-

товує вираз «афекційний рельєф»: «Він означає, з одного боку, єдність, з 

іншого — відмінності потужності різних окремих моментів, а зрештою 

також можливість загального підвищення і зниження, через які афек-

ційний рельєф у зміні живого теперішнього може випинатися або спло-

щуватися» [Husserl, 1966: S. 168]. Отже, завдяки поняттям афекування, 

контрасту й афекційного рельєфу можна описати безпосередню даність 

свідомості змістів досвіду в актуальному теперішньому. Але, як ми вже 

зазначали, досвід — це не послідовність застиглих дискретних тепер-

мо ментів, а континуальний потік переживань, у якому праімпресія 

(Urim pression) як первинне джерело будь-якого афекування повсяк-

часно за знає ретенційні модифікації: «До праімпресії додається ретен ція. 

Ретенційний процес… — це процес своєрідної сталої модифікації пра-

імпресії. Дане в модусі первинної наочності, у живій самоданості зазнає 

модального перетворення на “дедалі більше минуле”. Конститутивний 

процес цього модифікування у свідомості — це континуальна синтеза 

ідентифікації. Стало усвідомлюється те ж саме, але воно дедалі більше 

занурюється у минуле» [Husserl, 1966: S. 168]. Через ретенційну модифіка-

цію афекація дедалі більше згасає, а афекційний рельєф сплощується аж 

до повної нерозрізненості, у якій предмет переживання все ж таки зали-

шається тим самим предметом, але вже без виразних ознак. Його змоди-

фіковано до порожнього Це (Das). Аналогічно тому, як ретенція відтінює 

предмет актуального сприйняття в безпосереднє минуле, протенція від-

тінює його в безпосереднє майбутнє аж до порожнього очікування сприй-

няти те ж саме. Завдяки цій ретенційно-протенційній модифікації сві-

домість і переживає певний предмет як такий, що триває в часі й здатна 

ідентифікувати цей предмет як той самий предмет. При цьому не варто за-

бувати, що остаточна ідентифікація ніколи не відбувається. Окрім того, 

слід зазначити те, що, коли предмет схоплюється як цей конкретний пред-

мет, вмикається активність свідомості. Але підґрунтям цього активного 

схоплення предмета слугує описана щойно пасивна синтеза. Тобто на рів-

ні пасивної синтези предмет ще не сконституйований як такий. Лише в 

активній синтезі, яка спирається на пасивну, свідомість конституює пред-

мети свого досвіду: «Хоча категоріальна й активна синтеза передбачає вже 
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сконституйований окремий предмет, який конституюється в естетичній 

синтезі 4, лише в активній діяльності упредметнення Я конституюється 

предмет у строгому сенсі, а саме в активній гадці, (доксичному) усві-

домленні (Bewussthaben) усвідомленого чогось, що конституюється у влас-

ній тривалості як окреме, як континуальне те саме в пасивному усвідом-

ленні завдяки континуальному розтягненню свідомості» [Yamaguchi, 

1982: S. 31]. Отже, предмет «у строгому сенсі» конституйований уже на 

рівні активного синтезування. Проте не варто забувати, що в живому пли-

ні досвіду рівні активності й пасивності нерозрізненні, свідомість, кон-

ституюючи змісти своїх переживань, стало переходить з рівня пасивності 

на рівень активності й навспак. А точніше, ці два рівні настільки злиті, 

що ми маємо говорити про пасивність в активності й активність у па-

сивності. Лише феноменологічна аналіза дозволяє нам побачити ці два 

рівні досвіду окремо.

Насамкінець нашого дослідження пасивної синтези ми маємо дещо 

розширити його результати, зазначивши те, що зазвичай у досвіді сві-

до мості конституюються не поодинокі предметності, а цілі комплекси 

або системи предметностей, які розташовуються на афекційному ре-

льєфі й зазнають ретенційно-протенційних модифікацій. Ці комплекси 

пред мет ностей, які плинуть у часі і є тим, що ми називаємо світом на-

шого досвіду.
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Дискусія

Олексій Вєдров: Мене зацікавило визначення речі як правила. Але я би 

хотів, щоби Ви чіткіше розрізнили поняття «річ», «предмет» і «ноема».

Вахтанґ Кебуладзе: У вступі до ІІ тому «Логічних досліджень» Гусерль 

висловлює відому вимогу повернення «до самих речей» (zu den Sachen 

selbst). І хоча він формулює її на ранньому етапі розвитку власної кон-

цепції, можна наважитися на твердження, що ця максима зберігає свою 

значливість для всього феноменологічного проекту. Ба більше, мабуть, са-

ме у трансцендентальній феноменології вона віднаходить своє найбільш 

адекватне втілення.

Утім, аби адекватно зрозуміти цю формулу, ми маємо прояснити те, 

що Гусерль має на увазі, коли говорить про «самі речі». Спробуймо здій-

снити це розуміння від супротивного, тобто окреслюючи те, що Гусерль, 

напевне, не мав на увазі. При цьому варто взяти до уваги розрізнення та-

ких німецьких слів, як «Sache» і «Ding». Обидва ці слова перекладаються 

українським словом «річ». Проте, як випливає з вищенаведеної цитати, 

Гусерль, говорячи про «повернення до самих речей», використовує по-

няття «Sache», а не «Ding».

По-перше, річ — це матеріальний предмет об’єктивного світу. Зро-

зуміло, що Гусерль, закликаючи повернутися до самих речей, у жодному 

разі не мав на увазі те, що феноменологія має обмежитися дослідженням 

матеріальних об’єктів. Але це зумовлено не тим, що Гусерль заперечу-

вав існування матеріального світу або сумнівався в його існуванні. На-

томість це спричинено антиметафізичністю феноменологічного проекту. 

Для феноменолога некритичне стверджування або заперечення будь-якої 

зовнішньої реальності, чи то матеріальної, чи то ідеальної, має бути по-

доланим як метафізична наївність. Саме в цьому полягає головний прин-

цип феноменологічної редукції.

По-друге, Гусерль не має на увазі Кантове поняття «річ-сама-по-со-

бі» (Ding-an-sich). Це поняття, яке Кант протиставляє поняттю «явище» 
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(«феномен»), позначає граничну трансцендентність, тобто те, що в жод-

ному разі не може бути пережито в жодному досвіді. Річ-сама-по-собі, 

або ноумен, відіграє, отже, в Кантовому трансценденталізмі суто неґатив-

ну роль, встановлюючи границі (Grenzen) феноменальної сфери можливо-

го пізнання. І все ж таки Кант говорить про річ-саму-по-собі, най і як про 

неґативний принцип. Це промовляння того, що не можна пережити в 

жодному досвіді, є внутрішньо суперечливим. Воно порушує ту заборо-

ну, якою закінчує свій «Логіко-філософський трактат» Людвіґ Вітґенштайн: 

«Про що не можна говорити, про те слід мовчати». Згадка про Вітґенш тай-

на тут невипадкова. Адже, на мою думку, головний мотив трансцен-

дентальної феноменології Гусерля віддаляє його від Канта й наближає до 

Вітґенштайна. Цей мотив — відмова від поняття «річ-сама-по-собі». Не ва р  -

то забувати, що від німецького слова «Sache» утворюється слово «Tat sa che» 

(факт). Для Гусерля фактичність завжди випадкова й тому може бути пред-

метом лише емпіричних наук. Але ця випадкова фактичність не розривно 

поєднана з необхідністю сутності, яка проявлена в цій фак тичності. Це по-

ставання сутності у факті і є головним предметом дослідження фе-

номенології. У феноменологічному вбачанні можна угледіти у факті сут-

ність, у випадку — необхідність. Враховуючи це феноменологічне прояс-

нення співвідношення факту й сутності, можна сказати, що теза 

Вітґенштайна «Світ — це сукупність фактів, а не речей» звучить вельми 

феноменологічно. Причому для позначення «речі» Вітґенштайн вико-

ристовує саме поняття «Ding».

Можна сказати, що річ, зрозуміла як «Sache», і є предметом досвіду, 

тобто тим, що постає перед свідомістю. При цьому так зрозумілу річ не 

можна помислити без свідомості. Свідомість і світ речей є комплемен-

тарними поняттями.

Ноема — це спосіб даності речі свідомості, аспект речі, який свідомість 

безпосередньо переживає. Цілісна річ або предмет даний свідомості зав-

дяки тому, що водночас із презентацією ноеми пасивно відбувається 

аппрезентація цілісної предметності. Тут ми виходимо до теми моєї сьо-

годнішньої доповіді, а саме до концепції пасивної синтези.

В’ячеслав Циба: Якщо для Гусерля елементарним досвідом є досвід 

сприйняття, то в чому особливість розрізнення відчуття і сприйняття, якщо 

воно наявне в трансцендентальній феноменології?

Вахтанґ Кебуладзе: По-перше, для Гусерля, на мою думку, сприй-

нят тя не є базовим переживанням, а є інструментально первинним. Тоб-

то Гусерль розуміє, що легше за все показати, як працює свідомість на 

прикладі сприйняття, оскільки досвід сприймання притаманний усім. Так 

само можна було би почати з будь-якого іншого акту. Наприклад, у су-

часній феноменології є проект Марка Ришира, утілений у його творі 
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«Феноменологічні дослідження», у якому він починає феноменологічне 

дослідження досвіду свідомості з поняття фантазії.

По-друге, наскільки я знаю, в Гусерля немає чіткого розрізнення 

відчуття і сприйняття. І тому я би наважився стверджувати, що для нього 

залишається чинним Кантове розрізнення відчуття і сприйняття. Тобто 

відчуття він розглядає як матеріал досвіду, тобто як те, що він називає 

«гіле». Однак, аби зрозуміти сутність досвіду, ми маємо взяти до уваги 

інший аспект, а саме форму або те, що Гусерль називає «морфе», тобто ті 

форми досвіду, які впорядковують цей потік відчуттів, тобто перетворю-

ють його на сукупність предметностей досвіду, які є корелятами сприй-

няттів. Цими формами, або умовами можливості досвіду, і є інтенційність, 

темпоральність, інтерсуб’єктивність тощо. Ці умови й покликане виявити 

феноменологічне дослідження, тобто прояснити, як з відчуттів утворю-

ються сприйняття, або, ширше, уявлення, оскільки сприйняття є одним 

із можливих модусів уявлення поруч із пригадуванням, очікуванням, фан-

тазією тощо.

В’ячеслав Циба: Чи означає це, що ми зазнаємо впливу речей, тобто, 

що речі є первинними?

Вахтанґ Кебуладзе: Для Гусерля питання про первинний вплив — це 

питання курки і яйця, тобто це питання, яке не може бути сформульо-

ваним у критичному філософському дискурсі, адже апелює до трансцен-

денції. У цьому сенсі знов-таки дуже феноменологічно звучить остання 

теза «Логіко-філософського трактату» Вітґенштайна: «Про що не можна 

говорити, про те слід мовчати». Феноменолог має справу з фактичністю 

досвіду, в якому я переживаю певні речі. Це переживання складається з 

певних моментів, а завдання феноменолога полягає в тому, щоб описати 

ці моменти. Гусерль не порушує питання, чи афікують речі свідомість, а 

просто описує афікування, впроваджуючи поняття «афекційний рельєф», 

про яке докладніше йшлося в доповіді.

Іван Іващенко: Але ж трансцендентальні структури суб’єктивності 

Гусерль не описує такими, якими вони є, він до них доходить.

Вахтанґ Кебуладзе: Для Гусерля всі трансцендентальні структури 

суб’єктивності (або, точніше, трансцендентальні умови досвіду) — є нете-

матизованими очевидностями. Це як пізніше в Гайдеґера буття вияви-

ться найближчим, але саме через свою близькість найскладнішим для схоп-

лення, як лікоть, що його не вкусиш. Направду всі ці структури вже є в 

досвіді як умови його можливості, але ми їх не помічаємо. Гусерль просто 

їх виявляє. А що означає, що ми їх не помічаємо? Це, зокрема, означає те, 

що умови можливості здійснюються пасивно. А саму концепцію пасивної 

синтези Гусерль, як зазначалося, створює в 20-ті роки. Але це ж не означає, 

що до того сфери пасивності не було в досвіді.
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Іван Іващенко: Чи можна з огляду на це ототожнити пасивність із не-

рефлексійністю?

Вахтанґ Кебуладзе: Якщо пасивна синтеза відбувається на рівні до-

предикативного досвіду, а рефлексія обов’язково передбачає хоча би, так 

би мовити, протопредикацію, то можна сказати, що пасивний рівень до-

свіду — це дорефлексійний рівень. Хоча тут потрібно знову повернутися до 

того розрізнення рівнів самосвідомості, й відповідно, рефлексії, про яке я 

говорив ще в рамках семінарів, присвячених філософії досвіду. Перший рі-

вень самоусвідомлення й відповідно рефлексії певного ґатунку притаман-

ний будь-якому досвіду, зокрема допредикативному і пасивному, у вигляді 

приписування суб’єктом досвіду цього досвіду самому собі. Це і є та необ-

хідна єдність досвіду і свідомості, яку Кант називає трансцендентальною 

єдністю апперцепції.

Анна Лактіонова: Якщо наполягати на тому, що досвід свідомості має 

пасивний рівень, виникає образ свідомості як аґреґату, в якому пасивно й 

автоматично відбуваються процеси пригадування, сприйняття тощо, а са-

мосвідомість постає як здатність спостерігати за цими процесами. Як запо-

бігти виникненню такого образу?

Вахтанґ Кебуладзе: Сприйняття, очікування, пригадування, фантазія, 

зрештою будь-який акт свідомості й самоусвідомлення насамперед від-

бувається активно. Тут діє спонтанність свідомості. В цьому Гусерль — по-

слідовник Канта. Відрізняється ж Гусерль від Канта тим, що в середині цієї 

активності вбачає сферу пасивності. Але у цій сфері пасивності йдеться 

не про акти свідомості, а про їхні ретенційно-протенційні модифікації у 

внутрішньому часі свідомості.

Іван Іващенко: У доповіді Ви твердите про неостаточність предметної 

ідентифікації.

Проте Ваша теза про ідентифікацію предметності не враховує важ-

ливого нюансу, а саме того, що така ідентифікація аж ніяк не становить 

простого перерахування «фізичних» (емпіричних) властивостей предмета, 

у такому-бо разі ідентифікація була б неможливою, адже повний реєстр 

властивостей предмета годі уявити, особливо коли йдеться про, говорячи 

феноменологічно, непроблематичний світ природної настанови.

Предметна ідентифікація натомість являє собою відрізнення (unter-

scheiden) одного плюрального стану справ (предмета) з-посеред інших. 

Таке відрізнення тримається на нумеричній тотожності даного у спогля-

данні предмета. Наприклад, коли я бачу стілець, мені не треба перерахо-

вувати всі його властивості, щоби мати змогу сказати: «Я бачу цей стілець, 

а не якийсь інший». У мене на очах стілець може зазнати фізичної дефор-

мації, але я все одно зможу його ідентифікувати. Отже, предмет остаточ-

ній ідентифікації не підлягає, але сама структура такої ідентифікації 
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(тобто не що-ідентифікація, а як-ідентифікація) має бути сталою (кате-

горіальною). Утім, нумерична тотожність доконче має відсилати до плю-

рального стану справ, хоча вона не є його властивістю (приклад деформо-

ваного/недеформованого стільця).

На цьому тлі постає ключове питання до Вашої доповіді. У чому поля-

гає роль самосвідомості у предметній ідентифікації та як її виявити? Чи 

можна, на Вашу думку, описати самосвідомість за допомогою уявлення 

про самоідентифікацію? Якщо так, тоді в чому полягає самоідентифікація 

і чи можна її прояснити як особливий різновид предметної ідентифікації?

Вахтанґ Кебуладзе: Феноменологічне запитування саме й стосується 

тієї непроблематичності, що я ідентифікую предмет досвіду незалежно 

від усіх змін, що з ним відбуваються і можуть відбутися, не потребуючи 

повного опису всіх його можливих властивостей.

Стосовно самоідентифікації в моїй доповіді не йшлося, і на підставі 

вищесказаного проблему самоідентифікації навряд чи можна розв’я за ти. 

Єдине, що варто зауважити, це те, що з феноменологічного погляду само-

ідентичність переживця досвіду аж ніяк не може розглядатися в тер мінах 

ідентичності того, що в досвіді переживається.
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Особливість соліпсизму полягає в обстоюванні 

твердження, що сфера пізнання вичерпується ви-

ключно вірогідністю суб’єктивних переживань. 

Соліпсист редукує необхідний характер знання до 

змістів власних уявлень, критерієм яких є само оче-

видність. До цього підштовхує низка закономір-

них для нього пресупозицій: по-перше, істинним є 

тільки досвід сприйняття; по-друге, критерієм іс-

тинності кожного типу досвіду є його безпосеред-

ність; по-третє, досвіди інших осіб (свідомостей) 

можна припускати, але пізнати їх неможливо. 

Так між суб’єктивною очевидністю та об’єктив-

ним знан ням постає епістемічний розрив.

Своєю метою я вважаю з’ясування того, на-

скільки соліпсизм укорінений у рефлекcійній 

«оче видності самосвідомості», а також чи веде усу-

нення граматичних засад цієї очевидності до усу-

нення загрози соліпсизму. Виходячи з двохщабле-

вості соліпсизму — а) «Я» є до будь-якого досвіду і 

б) «Я» є передумовою мовлення, я інструмен-

тально розрізняю менталістську та лінґвістичну 

йо го версії. У статті я дотримуватимуся таких тез:

1. Самоочевидне «Я» не є безумовним під ґ рун-

тям свідомості, а виникає у процесі рефлекcійної 

обробки досвіду.

2. Вилучення самосвідомості з філософської 

теорії не призводить ні до заперечення свідомості, 

ні до натуралізації пізнання. Продуктивність те-

орії «свідомості без власника» генерує перехід 
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від класичного ідеалізму до некласичного розуміння свідомості, руйную-

чи засади соліпсизму.

Підхід, який я обстоюю, полягає у тому, що джерелом соліпсистської 

очевидності є використання хибної Я-граматики, що виводить опис су б’є-

ктивних уявлень поза межі семантики. Перша теза піддає критиці ту мо-

дель самоопису, згідно з якою самосвідомість є передумовою будь- якого 

досвіду. Друга теза розриває позірне коло залежності між пасив ною сві-

домістю та активною самосвідомістю. Побіжно зауважу, що надалі терміни 

«Я» та Ego будуть уживані як синоніми.

Природа соліпсизму
Розглянемо два типи визначення соліпсизму, кожен 

з яких тлумачить його як прихований релятивізм. Перший з них І. Кант 

ототожнив з обстоюванням істинності чуттєвості і протиставив його 

трансцендентальному ідеалізму, що визнає істинним тільки поняттєве 

мислення  [Кант, 2005: с. 99]. Інше визначення сутності соліпсизму запро-

понував Френсис Бредлі, на думку якого соліпсизм є неможливістю роз-

в’язати суперечність природи досвіду, що його започатковує усвідомлення 

себе, яке водночас унеможливлює значущість суджень про пред мет [Brad ley, 

1908: p. 248]. Отже, соліпсист рухається від безумовно даного «Я» до кон-

кретних відчуттів, які мають підтверджувати цю безумовність.

Вказівка на існування внутрішнього зв’язку між ментальними стана-

ми ще не означає, що центром їх єдності є Я, адже принцип тільки об-

ґрунтовує можливість уявлення, але не робить його збагненним. Тому 

під «досвідом» слід розуміти не сукупність уявлень, а їхній зв’язок у су-

дженні. В актах пов’язування відбувається розрізнення між предметами 

та ментальними об’єктами (образами), коли акт А стає об’єктом для ін-

шого акту В, а також між самими ментальними об’єктами. Тим самим піз-

наваним є досвід, нескінченний у своїх рефлекcійних модифікаціях. На-

далі називатимемо первинний тип досвіду актом/усвідомленням першого 

рівня, а вторинний — актом/усвідомленням вищого рівня.

Очевидність уявлень 
і місце «Я» у сприйнятті
Розглядаючи різні аспекти досвіду, слід визнати, 

що його осереддям є певна єдність, яка надає свідомості подвійних ґа-

рантій: структурі свідомості — цілісності, її актам — осмисленості. Статус 

цієї єдності викликає дискусії, але я спиратимуся на її тлумачення як не 

емпіричної даності, а логічної передумови досвіду. І. Кант ототожнює цю 

єдність з первинною самосвідомістю, аналітик П. Стросон знаходить її у 

здатності включати у предикацію акт приписування ментальних станів 
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усім особам класу [Strawson, 1995: p. 98]. Як бачимо, Кант і Стросон 

згод ні у тому, що єдність не може бути продуктом досвіду і має надпер-

со нальний характер. У цьому контексті розглянемо співвіднесення пер-

цептивного та рефлекcійного аспектів свідомості. Чуттєвий досвід є не-

рефлекcійним і водночас свідомим. Так, під час ранкової пробіжки, коли я 

згадую вчорашню зустріч, відволікаючись від довкілля, на яке мимоволі 

натрапляє мій погляд, чи не набуваю я досвіду бігу? Рефлексія зазвичай 

«наздоганяє» нас в актах другого рівня — у пригадуванні, в міркуванні, в 

уточнювальному перепитуванні.

Оскільки між відчуттям та образом існує зв’язок, свідомість як здат-

ність усвідомлювання потребує постійного насичення образами. Образ 

саме і є опосередкуванням між афектацією чуттів та витвореним уявлен-

ням. Так, між образом собаки та псом на вулиці є онтологічна різниця: з 

образом я вільний робити все, що завгодно: можу «замінити» псові масть, 

«деформувати» частини тіла, скажімо, довжину вух, і при цьому образ за-

лишатиметься живим у моїй уяві. Образи не є замкнутими, готовими уяв-

леннями, з якими свідомість вступає у взаємодію. За будь-яких транс-

формацій образів головний принцип лишається незмінним — тільки зна-

чущий для суб’єкта ментальний об’єкт зазнає видозмін в актах мислення, не 

значущий перебуває немовби у стані консервації, як пляма, що поступово 

вигоряє. В образі предмет дається фраґментарно, як «уривок» зі спектра 

його можливих сприйняттів. Сила уяви надає образу багатозначності, 

тому він підпадає під дію рефлекcійних структур свідомості.

Тепер звернемо увагу на зміну (модифікований стан) образу. Коли я 

бачу знайомого пса, у якого зламана лапа, я розумію, що ці два образи — 

здоровий пес і пес зі зламаною лапою — позначають один предмет, а то-

му мій новий образ стає наслідком модифікації попереднього уявлення 

(мати образ і значить знати щось про предмет). Зміна сприйняттів засвід-

чує існування за ними об’єкта, незалежного від суб’єктивної здатності 

уявляти. Такі накладання образів на образи не сприймалися б як нові, як-

би сама свідомість породжувала їх, — але саме протилежне й намагається 

довести соліпсист.

Очевидність сприйняття є нерефлекcійною тому, що модифікація 

уявлень відбувається надшвидко і непомітно для нас, при цьому перед-

умовою усвідомлення є наша здатність робити зміст акту об’єктом рефлек-

сії. Самосвідомість не бере участі у сприйнятті; вона позначає ареал 

рефлекcійного аналізу попередніх актів. Про себе ж я починаю міркувати 

тоді, коли сумніваюся в тому, що раніше вважав безсумнівним. «Я» постає 

в актах рефлексії як спільний для них внутрішній темпоральний конти-

нуум. Тож мій перший висновок такий: хоча свідомість не є повсякчас 

рефлекcійною, її дії є завжди усвідомлювані. Відтак в актах свідомості 
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ус відомлення «себе» відбувається тоді, коли їхні змісти є неочевидними 

(неправильно модифікованими).

Розбираючи вже відомий приклад із живою істотою, підкреслимо, 

що «спостереження», «сприйняття», «упізнавання» тощо відбуваються 

без згадки про мою присутність у цій ситуації, адже мене цікавить сам 

об’єкт. Отже, в аутодескрипціях критерієм тотожності минулих та актуаль-

них уявлень є отримане знання, яке завжди є предметним. Щоправда, 

рефлекcійний самоаналіз також є предметним — цим предметом є сама 

свідомість. Це означає, що структурний зв’язок між послідовністю актів 

(А, В, С…) набуває чіткості в акті вищого порядку (D). Аналіз обертає 

цю послідовність до типу здійснюваного акту і дає замість фраґментів 

цілісне знання як результат нового — рефлекcійного акту (D). Останній 

буде вторинним актом щодо наступного рефлекcійного обернення. Це і 

є процедурна формула «єдності свідомості», яку я назву формально-

змістовою, позаяк сполучення уявлень за принципом «предмет — акт — 

об’єкт — комплекс актів» передбачає поглинання рефлекcійними актами 

інших актів. Саме тому, що знання про себе будується на обернених ак-

тах (аналіз, спогад), воно є неточним знанням.

Картезіанська самоочевидність Ego 
та її критика у Канта та Вітґенштайна
У картезіанській філософії очевидність, з якої 

виводиться існування мислячого суб’єкта, дається у вигляді вродженої 

ідеї, яка відсилає до свого джерела, Бога. Р. Декарт з цього приводу за-

зна чає у «Медитаціях»: «Вона [самосвідомість] так само не чисте поро-

дження або вигадка мого розуму… вона як ідея мене самого породжена й 

сформована разом зі мною, відколи мене створено» [Декарт, 2000: с. 44—

45]. Оскільки інтелект генерує безумовність очевидності себе, припуска-

ється, що причиною безумовності є Божественний інтелект, що в акті 

судження діє спільно зі мною [Декарт, 2000: с. 51]. Отже, Картезій виво-

дить істинність з очевидності: «істинні всі речі, які я осягаю цілком чітко 

й виразно» [Декарт, 2000: с. 35]. Проте наразі стикаємося з проблемою, 

адже Декартів «доказ» від очевидності, як і обґрунтування вродженого 

знання, можна заснувати хіба що на безумовності Безумовного (Бога), а 

це підважує «науковість» картезіанської метафізики.

Критику картезіанського методичного соліпсизму ми знаходимо у 

Кан та, який відмовляє cogito у претензії на самоочевидність з кількох 

міркувань. По-перше, «Я» у виразі «мислю/існую» є не поняттям, а су-

дженням, здійсненим з порушенням правил предикації. По-друге, в актах 

свідомості «існувати» є функцією єдності судження взагалі (B 406) [Kant, 

1904: S.266], коли існування предмета засвідчує зв’язка у судженні. Крім 
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того, картезіанське Ego проектує повноту буття на себе, постаючи лише 

як формальна єдність. Відповідно cogito ergo sum є безпредметним знан-

ням, отриманим з логічної хиби (паралогізм розуму). Тому, по-третє, якщо 

думку про себе вважати змістовним знанням, це знання буде нічим іншим 

як «сліпим уявленням» без предмета. Кантів компроміс з рефлекcійним 

методом Декарта обмежується тим, що існування «Я» не є досвідом і його 

замало для здатності судити, проте наявність у структурі судження суб’єк-

та свідчить про апріорне походження самосвідомості.

Доведення, що є рефлекcійним і спрямованим проти іншого реф лек-

cійного доведення, збагачує іманентну критику проблеми, але упускає з 

поля зору до-рефлекcійну безпосередність мовлення. Це упущення дає со-

ліпсистові змогу оперувати термінами, які відокремлюють мислення від 

вираження, так само як він штучно відокремлює самосвідомість від емпі-

рично змінюваної і визначуваної досвідом свідомості. Зважаючи на це, ар-

ґумент Канта має бути посилено за рахунок арґументу проти приватної 

граматики. Такий підхід не можна уявити без розгляду Вітґенштайнової 

критики соліпсизму.

Сучасні тренди спростування соліпсизму перебувають під впливом 

«пізнього» Л. Вітґенштайна, щоправда, у своїй філософській еволюції Віт-

ґенштайн зробив перехід від менталістського (трансцендентального) со-

ліпсизму до його методологічної версії саме завдяки критиці Я-граматики. 

Розуміння соліпсизму у «Трактаті» безпосередньо пов’язане з питанням про 

роль логічної необхідності в елементарних пропозиціях. Логічний син-

таксис вважається абсолютною інстанцією сенсоутворення (5.631) [Вит-

генштейн, 2011: с. 176]. Виводячи суб’єкта за межі реальності світу, роз-

глядаючи його як осібну «метафізичну точку», Вітґенштайн усе ж пом’як-

шує менталістський соліпсизм за рахунок того, що вони обидва — влас ний 

світ суб’єкта і факти світу — перебувають у логічному «перетині» мови. 

Між тим, питання про виведеного поза межі світу суб’єкта веде до питан-

ня про автономну логічну субстанцію, чинність якої знімає тягар суб’єк-

тив ної епістемологічної компетенції.

Відмова Вітґенштайна від трансцендентального соліпсизму була зу-

мовлена, як бачимо, загрозою приватної вірогідності. Соліпсистові бракує 

вірогідних 1 критеріїв самоопису, адже самоочевидність він хибно тлума-

чить як апріорну засаду [Витгенштейн, 1994: с. 354, 359]. Якщо ми скорис-

таємося метафорою границі «Я» та світу, вірогідне увійде у простір при-

ватного розуміння саме за допомоги граматики. Це і є парадокс приватної 

1 Вітґенштайнові йдеться саме про вірогідність (Gewißheit), що набувається в соці альних 

практиках, натомість очевидне є суб’єктивною впевненістю (Sicherheit). Це розріз-

нення типове для його пізніх праць.
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значущості висловлювань соліпсиста: вірогідність, що робить знання зна-

чущим, випливає з діапазону тих психологічних предикатів, якими опи су-

ють уявлення. Логічно припустити, що ментальні стани, які я припи сую 

собі, можуть у принципі бути приписані іншим. Але соліпсист іґнорує це 

логічне правило, приписує змісти своїх станів усім іншим, не прово дя чи роз-

різнення між умовою переживання і типом переживання. Якщо менталь-

ний стан соліпсистові не відомий, він вважає його неможливим, ос кільки 

такий стан є непізнаваним для нього. Отже, захисник приватної мови нава-

жується на відхилення від радикального соліпсизму — він не заперечує іс-

нування інших суб’єктів, але їхній статус для нього є цілком невизначуваним. 

(У цьому розумінні він постає соліпсистом «за Бредлі».) Згаданий парадокс 

показує, що мова привласнюється лише колективним суб’єктом, складаю-

чи лінґвістичний капітал для окремих індивідуальних привласнень.

Спокуса граматики полягає у перетворенні усвідомлення себе на спо-

сіб структуризації ментальних станів. Граматичний критерій дає нам ключ 

до кращого визначення соліпсиста: «Людина, яку ми називаємо соліп-

систом і яка каже, що лише її власні уявлення реальні, цим самим не ви-

ражає незгоди з нами щодо конкретного фактичного питання… Соліп-

сист… не висловлює свого переконання, ось чому він упевнений у тому, що 

каже. Він відчуває нездоланну спокусу використовувати певну форму ви-

раження, але ми ще повинні зрозуміти, чому він це робить» [Витгенштейн, 

2008: с. 97]. Таким чином, для соліпсиста реальним є лише описуване зро-

зумілою йому мовою. Це і є лінґвістична специфічність соліпсизму. Отож 

мовну гру соліпсиста можна подати як складний силогізм:

А. Якщо тільки один індивід знає свої уявлення, то інші не можуть 

мати пізнаваних уявлень.

B. Якщо хтось один знає свої уявлення, то існує лише індивідуальний 

критерій знання.

C. Свої уявлення знаю тільки я.

D. Якщо я кажу, що тільки я знаю власні уявлення, я повідомляю про 

це мені одному зрозумілою мовою, що містить критерій знання.

E. Розмовляти індивідуальною мовою і пізнавати за приватним крите-

рієм означає бути в комунікації лише з собою.

F. Комунікація «я → я» позбавлена сенсу.

Силогізм дає змогу виснувати, що: 1) індивідуальна мова не є перед-

умовою індивідуального уявлення; 2) з індивідуальних уявлень не випливає 

приватної мови їх опису.

Проте навряд чи означена позиція забезпечена надійним захистом. З 

досвіду, що для нас є завжди приватним, не випливає необхідної приват-

ності дескриптивної мови. Фактично соліпсист обирає той варіант вира-

ження уявлень, правила якого не передбачають їх повторного опису. Але 
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й цей епістемологічний козир він втрачає у разі вимоги пояснити по нят-

тя «правило гри» у рамках власної мови. Відмова подібного «суб’єкта 

мовлення» від загальних термінів призводить до відмови від принципів 

дос віду на користь випадкової асоціації, і тоді уявлення не будуть вже 

«моїми», а виглядатимуть як мітки A, B, C… Z у певній послідовності.

Вважати значущим те, що робить «мою» свідомість центром світу, є 

природною схильністю людини [Wittgenstein, 1953: p. 81, 88], подібною 

до потреби у метафізиці, згідно з Кантом. Схильність індивідуалізувати 

мову нав’язана, вочевидь, реченнєвими функціями особових займенників 

[Витгенштейн, 2008: с. 106]. З одного боку, «я» є суб’єктом пізнання, а з ін-

шого — цей суб’єкт повинен мати змогу стати об’єктом самопізнання. 

Проте відмінність між типами пізнання фіксує не інтерес особи, а напрям-

ки семантичної відповідності між здійснюваною референцією та її пред-

метом. Візьмемо за основу два речення: 1) «Сьогодні я постарішав на рік» 

і 2) «Я гадаю, що дощу не буде». Оскільки в першому випадку авторефе-

ренція вилучає мене з-поміж решти речей як особливу річ, а напрямок 

референції у другому спрямовано на речі поза свідомістю, підтвердження 

чи спростування матиме (просторовий) напрямок відповідності від «Я» 

до світу. Натомість в акті ідентифікації займенник першої особи однини 

надає словам напрямок відповідності, яким позначає об’єкт невіддільно 

від часового моменту досвіду. Те, що ця відмінність дається нам у грама-

тичній структурі нечітко, свідчить про те, що ми довіряємося очевидності 

обіжної мови. Так само в менталістському та лінґвістичному соліпсизмі 

докази нерефлекcійної очевидності самосвідомості походять з граматич-

ної ілюзії. Натомість, як було показано, «Я» є комплексом актів свідомос-

ті, що відображають функційну підрядність сприйняттів рефлекcійним ак-

там, самоочевидність яких є приписуваною.

Нееґологічна свідомість 
як альтернатива
Слабкі боки еґологічної проблематики вимагають 

постановки питання про її доцільність як такої для філософської теорії 

свідомості. Разом з цим постає питання про продуктивність звільненого 

від метафізичного залишку еґології підходу до опису структури свідомос-

ті, відомого як «безособова теорія» досвіду (далі — БОТ). Звісно, безосо-

бовість знання є умовною і вказує передусім на те, що суб’єкт для опису 

власного досвіду оперує загальними логічними константами. Якщо в емпі-

ризмі таке рішення долає радикалізм Д. Г’юма, то в рамках трансценден-

тальної (наприклад, феноменологічної) теорії подібний крок не позбавляє 

чисту свідомість особливої царини, дослідження якої не зумовлене інте-

ресом «я». У структурі феноменологічної свідомості «Я» не є ні ноемою, ні 
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неозою, ні принципом, ні категорією, а лише трансцендентним фено ме-

ном, не суміщуваним зі свідомістю як суб’єктом судження, що пере кон-

ли во довів Ж.-П. Сартр у полеміці з Е. Гусерлем [Сартр, 2003]. Так чи так, 

але, щоб виявити умови єдності свідомості, трансцендентальній логіці 

достатньо опису умов предикації, яка їх відображає. Гадаю, думка Віт ґен-

штайна про те, що «якби якась свідомість (існувала) поширювалася на всі 

людські тіла, тоді не було б жодної спокуси користатися словом «ego» [Wit-

tgenstein, 1968: p.282] є у цьому річищі цілком доречною.

Питання про конкретність досвіду суб’єкта випливає з нерозуміння 

того, що суб’єкт досвіду не використовує свою свідомість як знаряддя, а 

сам є нею. Для суб’єкта формальна єдність усвідомлювань виявляє спектр 

їхніх можливих змістів. Зміна переживань, навпаки, підкреслює партику-

лярний як для принципової єдності характер Ego. Це спонукає припус-

тити, що ego відіграє роль «дублера» свідомості як базової форми людського 

існування. «Дублювання» здійснюється для того, щоб переживати свої 

стани як значущі для себе, що навряд чи ґарантоване формальністю само-

свідомості. Раніше я визначив свідомість як здатність до набуття уявлень, 

тепер можна чіткіше провести розрізнення між поняттями свідомості та 

рефлексії. Якщо свідомістю вважати первинну єдність ментальних актів, 

то рефлексією є необхідне співвіднесення цієї єдності із загальними умо-

вами знання, тобто поняттєва конкретизація цих актів в актах другого 

рівня. До поняття структури свідомості я включаю її значущість для всіх 

суб’єктів пізнання. Оскільки ж рефлексія перетворює відчуття та уявлен ня 

на поняття, то суб’єктом досвіду є та свідомість, яка фактично кон цеп-

туалізує їх зараз і щодо даного тут і саме так об’єкта. Відповідно, я роз-

межовую суб’єкт знання і суб’єкт досвіду за критерієм здійснюваних здат-

ностей: досвід є моїм, а знання є колективним; відтак індивідуаль ний дос від 

є необхідною умовою знання. Досі йшлося про суб’єкта первинного досві-

ду. Натомість суб’єктом рефлекcійного досвіду (знання про знання) є окре-

ма свідомість, що спрямовує рефлексію на свої ментальні стани. Від повідно 

первинна ментальна єдність характеризує свідомість узагалі, а реф лекcійна 

єдність визначає конкретну свідомість, свідомість цього суб’єкта досвіду.

«Cвідомість без власника»: 
casus Стросон
Звернемося до доказу проти соліпсизму, який мо-

делює в своїй праці «Індивіди» П. Стросон. Засадовим для нього є тлу-

мачення пізнання як виробництва розпізнавань, що надає референції та 

предикації комплементарності. Соліпсист питомо не розрізняє акти сві-

домості і предмети, дані в них, відтак виникає питання про позадосвідну 

підставу суміщення змістів сприйняттів зі структурою цих актів. У пошуку 
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відповіді Стросон вдається до логічного експерименту, який має пока-

за ти неможливість сприйняття звуків у просторі, де відсутні матеріальні 

об’єкти [Strawson, 1959: p. 64—86]. Експеримент повинен з’ясувати при-

роду соліпсистського уявлення про досвід: по-перше, термін «акустичний 

досвід» вказує на здатність схоплювати перцептивний об’єкт безпосе-

редньо; по-друге, цей тип уявлень не обов’язково відсилає до предметного 

досвіду. Обидва питання експлікують засади, на які необачно спирається 

соліпсист. На прикладі мелодії Стросон демонструє, що схоплювати звуки 

у послідовності можна тоді, якщо відомі умови їх взаємоузгодження [Stra-

wson, 1959: p. 79]. Неізольованість звуків у постійному (сказати б, логіч-

ному) просторі (звучання) є критерієм цілісності мелодії.

Оскільки опис у вакуумі не відбудеться, передбачається, що простір 

уже містить критерій розпізнавання об’єктів — матеріальні тіла. Тому ло-

гічний експеримент Стросон доповнює доказом, що в аналітичній епісте-

мології за аналогією з кантівськими арґументами має назву трансценден-

тального і власне обґрунтовує БОТ. Трансцендентальний доказ як такий 

висновує універсальну значущість досвіду з його умов, а форма доказу має 

збігатися з формами можливого досвіду, що, своєю чергою означає ізо-

морфність логіки та структури світу. Відповідно засновки такого доказу є 

тотожними умовам можливого досвіду. За формою доказ Стросона є таким: 

повинно мати місце певне y, якщо х; y → x; х, отже y є його необхідною 

умовою. Тобто подія х не може статися без логічного передування їй умови 

y. В «Індивідах» Стросон подає свій доказ так [Strawson, 1959: p. 139—142]:

1) приписувати особам стани свідомості можна лише за умови того, 

що вони можуть бути приписувані;

2) акт приписування (чи атрибуції) передбачає розрізнення себе та 

інших;

3) пізнавати означає розрізнювати, отже розпізнавати;

4) об’єктами розпізнавання є просторові об’єкти;

5) приписувати особі ментальний стан можливо на підставі знання 

критеріїв розрізнення;

6) оскільки розрізнювати об’єкти означає іменувати їх, то критеріями 

розпізнавання є граматичний і категорійний критерії;

7) ідентифікація як умова пізнання є загальною для всіх, хто має здат-

ність розрізнювати об’єкти.

Як бачимо, у доказі Стросона є два конституенти — один з яких (2—4) 

спрямовано на обґрунтування просторово-каузального характеру об’єктів 

досвіду, інший (5—7) — на доведення об’єктивності досвіду, натомість (1) є 

спільним засновком. Додам, що граматичний та категорійний критерій 

дають змогу розрізнити у твердженні відповідно суб’єкт і предикат та за-

гальне поняття і конкретний предмет. Якщо цей «лінґвістичний» доказ є 
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задовільним, то поняття, використані при доведенні eo ipso, будуть умо-

вами досвіду. БОТ стверджує, що зв’язок між свідомістю та тілом опосе-

редковано логічними функціями (чи дескрипціями), загальними як для 

структури судження взагалі, так і для окремого судження сприйняття.

Підіб’ємо підсумки. Якщо тлумачення знання про себе у новочас ній 

традиції тотожне самосвідомості, то картезіанське Ego та кантівське Ich 

діють за правилом «умовою єдності свідомості має бути фіксування актів 

першого порядку, або феноменальних актів, за допомоги їх усвідомлення 

в актах другого порядку, що синтезують змісти попередніх актів». Ментальні 

об’єкти, що при цьому нам даються в остаточній ясності, є результатом 

упорядковувальної дії самосвідомості. Відтак самосвідомість розуміється 

як рефлекcійна єдність суб’єктивних ментальних актів, співвіднесених з 

умовами пізнаваності, тобто як усвідомлення актів усвідомлення, отже 

як акт третього рівня. Але якщо це так, що буде критерієм усвідомлення 

ок ремого уявлення як мого власного? У рамках БОТ відповідь буде такою: 

відмінність визначено емпіричним контекстом досвіду, на тлі якого «Я» є 

ідеальною і тому «чистою» формою зв’язку ментальних актів [Сартр, 

2003: с. 114]. Це немовби манекен, на який залежно від ситуації можна 

повісити іншу одежину, від чого його статус не зазнає змін. Суб’єкти пі-

знання хоча й мають не однакові тіла, але обмежені спільною для них струк-

турою судження. Захисник БОТ також зауважить, що зміна контексту до-

свіду відбувається стосовно окремого індивіда, натомість змінюваність 

контекстів пізнання (так звані революції у мисленні) доступна лише «ко-

лективному суб’єктові», отже свідомості як такій. Пізнає не ізольований 

Петро чи Григорій, а суб’єкт соціальних зв’язків, що має тіло, володіє мо-

вою, занурений у культурне середовище, тобто є завжди епістемічно заан-

ґажованим і невільним від певної традиції. Цей (колективний) суб’єкт є 

втіленням зусиль усіх свідомостей, які описують конкретні уявлення 

мовою логічних принципів, які лише й роблять їх об’єктивно значущими. 

Для правильності та об’єктивності опису достатньо логічного суб’єкта 

висловлювання, так само як для написання літер достатньо будь-якої 

руки. Попередній і неґативний характер нашого аналізу не може вимагати 

більшого.
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В’ячеслав Циба — маґістр філософії, випускник Національного університету «Києво-

Могилянська академія». Сфера наукових інтересів — метафізика, аналітична філософія, 

епістемологія.

Дискусія

Іван Іващенко: У чому полягає відмінність між єдністю досвіду і єд-

ністю свідомості? 

В’ячеслав Циба: Єдність свідомості, як я намагався показати, є ство-

рюваною усвідомлюваною єдністю. Це можливо за рахунок рефлекcій них 

операцій розрізнення, аналізу, порівняння образів. Натомість єдність до-

свіду, наприклад чуттєвого сприйняття, або ж навіть відчуття, створюєть-

ся у відповідних типах актів, які суб’єкт співконституює разом зі світом 

речей, які втручаються у сферу нашої чуттєвості. Предмет впливає на ор-

гани чуттів, і наша пізнавальна структура, опосередкована логічними прин-

ципами, пасивно схоплює ці образи. Таким чином, порівнюючи єдність 

свідомості та єдність досвіду, можна сказати, що перша з них узалежнена 

від другої тією мірою, якою суб’єктивна епістемологічна віра залежить від 

того, що конкретно екстерналізується в акті віри.

Іван Іващенко: Наведіть у такому разі приклади переживань, які ми за-

своюємо пасивно.
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В’ячеслав Циба: Найпростішим прикладом є пасивне схоплення воло-

ги під часу дощу, оскільки я переживаю холод крапель води, які падають 

на мене. Проте наведений приклад містить амбівалентність, показуючи 

нерозмежованість пасивного сприйняття і рефлекcійного мислення, адже 

я повинен знати, чим є дощ, чим є холод тощо. Тож навести приклад про-

стого чуттєвого відчуття нескладно, але слід мати на увазі, що пасивність 

відчуття, даного суб’єкту, неможлива без активності, інакше годі зрозуміти, 

навіщо нам дана здатність до рефлексії. Повертаючись до відмінності до-

свіду та свідомості, скажу, що сенс їхньої семіотичної повноти полягає у 

взаємодоповняльності.

Анна Лактіонова: Ви розрізняєте досвід рефлекcійний та нерефлек-

cійний. Чи можна вважати рефлекcійний досвід досвідом свідомості, ад-

же Ви наголошували на рефлекcійній природі самосвідомості?

В’ячеслав Циба: Я уникав словосполуки «досвід свідомості», яка вка зує 

радше на одну інтелектуальну традицію, трансцендентальну, яку я нав-

мисно розглянув побіжно. Але якщо згаданий термін вживати навіть ме-

тафорично, я помічаю ускладнення, що змушуватимуть нас дошукувати ся 

неемпіричних засад єдності такого типу досвіду, а це знову ж таки спрямує 

увагу у простір іншої рефлексії, трансцендентальної. З іншого боку, транс-

цендентальній рефлексії не обов’язково послуговуватися емпіричними 

фактами, якщо йдеться про їхні умови. Відповідно назвати рефлекcійний 

досвід «досвідом самосвідомості» можна тільки за умови, що ми знаємо 

природу трансцендентальної рефлексії. Проте звідки з’являється таке знан-

ня, а слідом за ним і певність в його результатах, відповісти вкрай важко.

Олексій Вєдров: Проясніть, будь ласка, зв’язок між мовою, актами сві-

домості та актами самосвідомості?

В’ячеслав Циба: Щоб відповісти на Ваше запитання, слід запровадити 

нові розрізнення, яких я, у згоді з мінімалістським приписом, намагався 

уникати. Я вважаю рефлексію операцією свідомості, яка дає нам не тільки 

знання, а й розуміння. У простому чуттєвому досвіді ми отримуємо знан-

ня у результаті систематичної «зустрічі» з речами поза нами. По-перше, ми 

набуваємо обізнаності з предметами, по-друге, ми набуваємо знання їх-

ніх властивостей, ознак, що робить цю обізнаність конструктивною. Як 

це відбувається і чи можна точно описати це у натуралістичній традиції, 

розуміючи рефлексію так, як це роблю я, є власне осереддям дискусії. Але 

зроблю принципове зауваження. Рефлексія працює вже з якимись зміста-

ми, і ними не можуть бути прості відчуття, оскільки вони є ніщо інше як 

спалахи, що майже одразу згасають. Сприйняття є уже знанням, оскільки 

зміст цього акту спрямовано на конкретний клас об’єктів, репрезентанта 

цього класу і логічний зв’язок між ними. Граматичний каркас судження є 

найочевиднішим інваріантом мови. Опосередкування між актами свідо-
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мості та самосвідомості дане в мові, але щоб збагнути як саме, нам слід 

проаналізувати структуру предикації, або, кажучи простіше, з будь-якого 

обіжного висловлювання виокремити формальні компоненти його зна-

чущості, які є умовами рефлекcійного акту. Тому кожен акт свідомості, 

нехай навіть він сформульований з похибками граматичної послідовності 

(«я це на твоє прохання купив»), може бути розпізнаний як синтез інтен-

ційного акту (A), констативного чи перформативного висловлювання (B) 

та акту другого рівня (C) з орієнтацією на (A) чи (B).

Анна Лактіонова: Чи охоплюєте ви позицію Г’юма у своїй формулі 

ро зуміння соліпсизму?

В’ячеслав Циба: Г’юма можна зрозуміти хіба що як методологічного со-

ліпсиста. Тобто його теза про відмову від суб’єкта на користь пучка сприй-

няттів є прототипом доктрини «свідомості без власника», яку об с тоює 

Стросон. Зауважу, що десуб’єтивізація тут не означає відмови від су б’єк-

та взагалі, а радше є імперативом описувати досвід як неспродукований 

виключно суб’єктом. Г’юм, як відомо, твердив, що питання тотожності са-

мосвідомості є «найбільш темним питанням у філософії». Не випадково у 

сприйнятті ми отримуємо враження, які ведуть нас далі за тілесні від чуття, 

даючи нам нерозривність об’єкта і його образу, верифікація ж об разу є вже 

справою рефлексії. Отже, спочатку ми набуваємо образу речі як недис-

кретної, аби згодом пізнати її як представника більшого класу. Принцип 

індивідуації, пов’язаний із внутрішнім часом сприйняттів, приписує речам 

нумеричну тотожність, хоча природно вони не є самототожні. Виводячи 

зв’язок між сприйняттями поза межі субстантивованого Я, Г’юм стає не 

просто скептиком, — він перетворює свій підхід на об’єк тивістську теорію, 

хоч як парадоксально це звучить. Адже, відмовляю чись брати за точку від-

ліку Я, він навіть стверджує, що самототожність особистості не продуку-

ється нею, а фіксується як результат каузальної дії на чуття. Тотожність 

Г’юм розглядає як однакову і для предметів, і для Я за відпо відною схемою 

«враження → ідея → нове враження». Як випливає зі схе ми, Я збігається з 

категорією «відношення». Цікаво, що подібне помічаємо у «Пролегоменах» 

Канта: самосвідомість є не поняття, а функція відношення між уявленнями. 

Можна про це сказати інакше: самосвідомість є функцією узагальнюючого 

знання. І в цьому розумінні ймовірний соліпсизм Г’юма є кривотлумачен-

ням його філософського задуму. Г’юм є по слідовний скептик і саме тому 

він, я сказав би, є «інтелектуальним диверсантом» у царині соліпсизму.

Іван Іващенко: Якщо я правильно зрозумів, самосвідомість є контин-

гентною, тобто до актів другого рівня, або актів самоопису, її не існувало. 

Тоді постає питання: як виникає потреба у цьому самоописі? І знов-таки, 

як у цій предметній самосвідомості розрізнити себе та інші її змісти? Чи є 

Я упривілейованим предметним змістом?
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В’ячеслав Циба: Самоопис можна ідентифікувати як опис таких струк-

тур свідомості, які включені в конкретний емпіричний контекст, а він є 

суб’єктивним за визначенням. Досвід можливий як контекстуальне знан-

ня. Згадаймо, що, наприклад, Вітґенштайн визначає досвід як те, що мо-

же бути описуване тільки у термінах першої особи. Отже, від початку 

проблематично казати про якийсь історичний чи колективний досвід — 

це метафора, породжена браком сутнісного знання; вона ніби склейка, 

що латає шматки переживань. Інша ознака досвіду, згідно з Вітґенштай-

ном, — це його актуальний характер, тому його форми позначаються як 

«жит тєві форми», повторювані і водночас щораз нові. Щоб зрозуміти, як 

предметний досвід стає моїм, потрібно з’ясувати природу переживання у 

зв’язку з природою афектації. Афектація є зовнішньою і спрямованою 

на мене — сам себе я не можу зробити предметом знання інакше як у ре-

флексії про раніше сприйняте. Саме тому, що Я — це точка, в якій сходя-

ться зовнішній вплив та його осмислення, Я є не упривілейованим зміс-

том, а маркером набутого переживання. Будь-яка упривілейованість су-

перечить теорії «свідомості без власника», яка вкорінена в концепції 

неможливості приватної мови. Навіть вигаданій приватній мові має пе-

редувати щось, із чого вона виникає. Якщо виникає взагалі.

Анна Лактіонова: З Вашої доповіді складається враження, що соліп-

сизм є крайнім варіантом скептицизму, здійснюваним не з онтологічних, 

а з недостатніх епістемологічних підстав. Чи це так?

В’ячеслав Циба: Ту версію соліпсизму, яку я критикував у доповіді, 

ви схопили точно. Я й намагався переконати, що онтологічно соліпсизм є 

нездійсненним. У цьому разі мається на увазі не ментальний експери-

мент «вимкнення» світу з власних переживань, а те, що перш ніж імо-

вірний соліпсист його здійснить він повинен спиратися на йому відомі 

ґарантії успіху справи. Але кожне з його «понять» (знання, вірування, пе-

реконання тощо) і весь ресурс його думки загалом постійно наштовхує-

ться на проблеми, які він не може просто іґнорувати, а змушений якось 

розв’язувати їх у власному «світі». Не помічати їх — це привілей здорового 

глузду. Втім, як крайній варіант скептицизму соліпсизм потрапляє у влас-

норуч розставлену пастку, адже у твердженнях соліпсиста легко побачити 

конвертацію сумніву у певність і навпаки, натомість межа між ними за-

лишається непримітною.
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ЛОГІКА, МЕТОДОЛОГІЯ 
І ФІЛОСОФІЯ НАУКИ 

Ця стаття продовжує попередні міркування автора [Ко-

хан, 2005: с. 227—231; Кохан, 2006: с. 110—127], тому для її 

розуміння слід ознайомитися з обома зазначеними мате-

ріалами.

1. Структура інтенсіональних предикатів. У по-

передній праці автор запропонував розвивати ін-

тенсіональну логіку з позицій семантичного під-

ходу Фреґе [Кохан, 2005: с. 227—231]. В рамках 

останнього автор увів дві логічні інтенсіональні 

функції — функцію цитування (або називання) ‘::’ 

та функцію передання смислу ‘ ’, які дають змогу 

описувати ситуації переказування чужих слів (тек-

стів) і чужих думок. А саме, якщо деякий х цитує 

деякий вираз a (або обговорює його смисл), це 

записуємо як ‘х :: a’ (відповідно, ‘х a’). Також 

слі дом за Фреґе автор увів прагматичну дію 

стверджен ня ‘—’ (горизонтальна риска), яку при 

цьому хибно потлумачив як функцію — спочатку 

як прагматичну, а згодом і як інтенсіональну; у 

наступній праці цю помилку виправлено [Кохан, 

2006: с. 110—127]. Було вказано, що ствердження 

відбувається при переданні смислу, що означає 

здійснення комбінації ‘ —’; аналогічно реалізу-

ється прагматична дія імперування (спонукання) 

‘!’ — у вигляді ‘ !’. В одній із попередніх статей ав-

тор обережно говорив не про одну спонукальну 

прагматичну дію, а про групу таких дій, називаючи 

поряд з імперуванням ще запитання як можливу 

спонукальну дію [Кохан, 2006: с. 110—127]. Тут і 



62 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 2 

Ярослав КОХАН

надалі ми вважатимемо, що існує лише один різновид спонукання, тобто 

ототожнюватимемо спонукання з імперуванням. Запитувальну дію обго-

воримо нижче — в другому пункті цієї статті.

Принциповим є той факт, що вказані інтенсіональні функції та праг-

матичні дії можна здійснювати якісно різними способами (скажімо, різно-

видами цитування є запис на папері, наспівування та вишкрябування но-

жем на дереві); оскільки, з точки зору логіки, якості — це предикати, це 

означає, що інтенсіональні функції та прагматичні дії не бувають ізольова-

ними, а існують лише у складі деяких інтенсіональних та прагматичних 

предикатів. У попередніх працях [Кохан, 2005: с. 227—231; Кохан, 2006: 

с. 110—127] автор записував такі предикати у формі

Р (х, х
1
,… х

n ● ►a),

де ● — інтенсіональна функція, ►— прагматична дія (може бути відсутня), 

а a — мовний вираз мови, якою спілкується х. Нині можна вточнити цю 

схему. А саме, можна стверджувати, що, на відміну від екстенсіональних 

предикатів, серед арґументів яких є один виділений (у природних мовах 

його позначає підмет), інтенсіональні та прагматичні предикати мають 

кілька по-різному виділених арґументів. По-перше, це інтенсіональний ар-

ґу мент, вище зображений через ‘a’. По-друге, це перший арґумент х, який 

здій снює як індивід інтенсіональну функцію та прагматичну дію (якщо ос-

тання наявна в структурі предиката); називатимемо його суб’єктом або 

аґентом предиката Р. У більшості випадків розглядувані предикати місти-

тимуть ще один виділений арґумент; цим арґументом буде індивід, до якого 

звертається х, цитуючи, обговорюючи, стверджуючи a, або спонукаючи 

вчинити a. Позначимо цей арґумент через y, відділяючи його від х
1
,… х

n
, які 

складають обставини здійснення Р; називатимемо y адресатом предиката Р. 

Наявність арґумента-адресата виражає ту обставину, що х спілкується з ним, 

і це спілкування має інтенсіональний і, можливо, прагматичний прояви. 

Проте в деяких ситуаціях природно буде вважати, що адресат звернення від-

сутній: людина може говорити, не звертаючись ні до кого, писати на парка-

нах номінативні (не пропозиційні) вирази; нарешті, випадком “звернення 

ні до кого” є сенс вважати написання текстів, зокрема, цього. Ви хо дя чи з 

таких міркувань, ми виділимо арґумент-адресат в записі інтенсіональних та 

прагматичних предикатів, використовуючи символи інтенсіональних функ-

цій, зокрема так, щоб можна було позначити його відсутність; для цього 

вживатимемо т. зв. “порожню букву” ‘ ’ (див. далі п. 3). Остаточно, у ви-

падку наявності адресата, матимемо такі позначення і назви для предикатів:

Р (х, х
1
, …, х

n
, у :: a) — предикати цитування,

Р (х, х
1
, …, х

n
, у  a) — предикати обговорення,

Р (х, х
1
, …, х

n
, у — F) — предикати ствердження,

Р (х, х
1
, …, х

n
, 

 
у ! F) — предикати спонукання.
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Тут F — будь-яка замкнена формула (речення у формальній мові, яку ми 

приписуємо аґенту х). У випадку відсутності адресата позначення бу-

дуть такими:

Р (х, х
1
, …, х

n
, :: a),

Р (х, х
1
, …, х

n
, ►a).

2. Питальна дія. У попередній праці [Кохан, 2006: с. 110—127] була за-

лишена відкритою проблема, чи є питання окремою прагматичною дією, 

чи, можливо, воно звідне до імперування. Інтуїтивно видається очевид-

ним, що запитання є запитом на надання інформації, тобто, зрештою, спо-

нуканням до ствердження або хоча б обговорення (передання смислу). 

Перетворити цю ідею на означення автору завадило помилкове тлумачен-

ня часткових питань як таких, що подібно до кванторів зв’язують деякі 

квазітерми у формулах-інтенсіональних арґументах питальних предика-

тів. Насправді, запитання, будучи дією, здійснюваною над смислом, не 

поводиться як оператор і не зв’язує жодні складові цілого смислу. Щоб 

правильно описати структуру часткових питань, слід ввести в прагматику 

поняття логічного наголосу.

При здійсненні ствердження часом виникає потреба додатково до 

самої дії ствердження виділити деяку частину смислу твердження. Так бу-

ває, коли твердження здійснюється з метою заповнити прогалину в нашо-

му знанні, яка стосується ідентифікації певного об’єкта. Скажімо, ми 

знаємо, що островам Тихого океану в якості першовідкривачів припису-

ються європейські мореплавці, але не знаємо, хто з них приписується в та-

кій якості острову Пасхи; в такому разі, коли ми взнаємо, що відкривачем 

вважається голландець Якоб Роґґевен, ми не просто скажемо: «Якоб Роґ-

ґе вен відкрив острів Пасхи», а переставимо слова і скажемо: «Острів Пасхи 

відкрив Якоб Роґґевен». Постановкою імені відкривача на останнє місце в 

реченні ми виділимо його з-поміж інших конституент речення, поста ви-

мо над ним логічний наголос. Неважко пересвідчитися, що в українській мові 

постановка на останнє місце в реченні є загальним (проте не єдиним) спо-

собом поставити логічний наголос; при цьому є один особливий випадок, 

коли слід виділити смисл виразу, який і так стоїть на останньому місці 

при звичайному порядку слів у реченні; в такому разі перед цим виразом 

ставлять якесь вказівне слово типу «саме» або «таки» («Острів Пасхи від-

крив саме Якоб Роґґевен»).

Позначатимемо логічний наголос титлою, поставленою над наголоше-

ним виразом. У такому разі, якщо речення без логічного наголосу «У 1722 

році Якоб Роґґевен відкрив острів Пасхи» символізувати у вигляді

D (r, p, n),

то його наголошені варіанти зобразяться так: «Якоб Роґґевен відкрив ост-

рів Пасхи у 1722 році» — 
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D (r, p, n ),

«У 1722 році острів Пасхи відкрив Якоб Роґґевен» —

D (r , p, n),

«У 1722 році Якоб Роґґевен острів Пасхи саме відкрив» —

D (r, p, n),

«У 1722 році Якоб Роґґевен відкрив саме острів Пасхи» —

D (r, p  n).

Якщо тепер перед кожним з наведених речень поставити питальний 

вираз, наприклад, частку «чи», а перед наголошеним виразом, за потре-

би, — уточнення «саме» чи подібне, — отримаємо загальні запитання; на-

приклад, запитання «Чи справді у 1722 році Якоб Роґґевен відкрив саме 

острів Пасхи?», що символізуватиметься формулою

? D (r, p , n).

Як видно, питальна дія не зв’язує ніяку частину запитання, тим більше, що 

під запитання підпадає константа (в останньому прикладі це ‘p’), а не змін-

на; виділення виразу, що потрапляє під питання, здійснюється за допомоги 

логічного наголосу в самому формулюванні, тому не залежить від того, за-

стосовується до формулювання якась із прагматичних дій, чи ні.

Якщо тепер замінити наголошену сталу в реченні на (наголошену) змі н-

ну, отримаємо часткове запитання; зокрема, з наведеного вище запитання 

отримаємо запитання: «Що у 1722 році відкрив Якоб Роґґевен?» —

? D (r, x , n);

(при цьому слід зауважити, що в цьому, як і в багатьох інших практич но 

корисних випадках, ми маємо справу з багатосортним предикатом, тому 

різні арґументні місця в ньому відповідають різним сортам змінних). Таким 

чином, є всі підстави вважати, що питальним виразам природної мови 

(«хто», «що», «коли», «який» тощо) при формалізації відповідають не змінні 

як такі, а наголошені змінні. Відповідно, заміна хоча б однієї сталої на змінну 

відповідного сорту в реченні, позбавленому логічного наголосу, перетво-

рить це речення на вираз пропозиційної функції, залежної від арґументів, 

позначених введеними змінними, відтак сформулювати осмислене запи-

тання до такого формулювання не вийде. Цей принцип добре узгоджується 

з роз’ясненнями Фреґе, за якими загальне запитання збігається з відповід-

ним ствердним формулюванням за смислом (містить те саме висловлю-

вання) і відрізняється лише в частині, що виражає спонукальну дію запи-

тання — тобто, зрештою, відрізняється прагматично, але не семантично.

Виходячи зі сказаного, ми вважатимемо питальну дію не окремою 

праг матичною дією, а різновидом дії імперування, тому означимо першу 

через другу. Для загального запитання означення наступне:

Р (х, х
1
, …, х

n
, у ? F) ≡

Df
 R (х, х

1
, …, х

n
, у ! Q (y, y

1
, …, y

n
, x — F) ∨ Q (y, 

y
1
, …, y

n
,

 
x — ¬ F));
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спеціальні запитання означуватимуться як

Р (х, х
1
, …, х

n
, у ? F (z)) ≡

Df
 R (х, х

1
, …, х

n
,
 
у ! Q (y, y

1
, …, y

n
,
 
x — F (z)));

тут предикати P та R еквівалентні за означенням, в яке входять, проте в 

загальному випадку не тотожні, оскільки можуть формулюватися по-

різному (наприклад, «спитав» і «попросив визначити», «поцікавився» і 

«спонукав назвати» тощо). Предикат Q може бути заданий або ні у змісті 

запитання; скажімо, він не заданий у запитанні «Хто відкрив острів Пас-

хи?» і заданий у питанні «Скажи, хто відкрив острів Пасхи?». Наведені 

означення також роблять наочною ту обставину, що запитання можна ви-

разити не тільки питальним реченням, але й наказовим або навіть роз-

повідним («Напиши ім’я того, хто відкрив острів Пасхи!», «Хотілося б уз-

нати, хто відкрив острів Пасхи»).

Прокоментуємо означення спеціальних запитань. Формула F (z ), міс-

тячи змінну z, залежить від позначеного нею арґумента, тому у природній 

мові передаватиметься не завершеним реченням, а словосполученням. 

Скажімо, якщо F (z ) має вигляд D (z , p, n), вона читатиметься як «...хто у 

1722 році відкрив острів Пасхи» (не запитально). Принципово важливою є 

незавершеність цієї фрази, оскільки всі спроби її завершити даватимуть 

нерівнозначні їй фрази, наприклад, «Хтось у 1722 році відкрив острів 

Пасхи» — ∃z D (z , p, n), або «Той, хто у 1722 році відкрив острів Пасхи» — 

ε
z
 D (z , p, n). В такому разі для будь-якого x запитати в обставинах х

1
,… х

n
 

у деякого y, хто відкрив у 1722 році острів Пасхи, означатиме в обстави-

нах х
1
,… х

n
 спонукати y-ка повідомити (в обставинах y

1
,… y

n
), хто відкрив у 

1722 році острів Пасхи — що формально запишеться як

Р (х, х
1
, …, х

n
, 

 
у ? D (z , p, n))) ≡ R (х, х

1
, …, х

n
,

  
у ! Q (y, y

1
, …, y

n
,

  
x — 

D (z , p, n))).

3. Переконання та норми. У попередній праці [Кохан, 2005: с. 227—231] 

була висловлена гіпотеза, згідно з якою епістемічні оператори знання та 

віри (переконань) зводяться до інтенсіональних функцій та прагматич-

них дій у розумінні цієї статті, а тому таких операторів не існує. Власне, для 

останнього висновку навіть не потрібно логічних досліджень, достатньо 

базових знань із психології та епістемології. Психологія показує, що фе-

номен людського знання є доволі складним за структурою, тому не може 

зводитися до сталої-оператора. Епістемологія показує, що з точки зору пі-

знання не існує різниці між знанням і переконанням, оскільки будь-яке 

знання гіпотетичне. На превеликий жаль, логіки вперто іґнорують дані 

психології та епістемології у випадку, коли ознайомлені з ними, і не бажа-

ють вивчати, коли не ознайомлені. Систематична побудова інтенсіональ-

ної логіки та прагматики на основі запропонованої тут концепції та техніки 

дає змогу обійти цей суб’єктивний момент, продемонструвавши ситуа-

цію із суто логічної точки зору.
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З такої точки зору всі людські переконання суть сталі прагматичні 

предикати ствердження та спонукання. Для демонстрації цього факту про-

ведемо наступну класифікацію переконань. З одного боку, переко нання 

можуть бути поділені на переконання щодо дійсності (як є насправді) та 

переконання щодо ідеалу (як має бути); перші називатимемо дескриптив-

ними, а другі — нормативними переконаннями. З другого боку, переконання 

можуть висловлюватися суб’єктивно, від першої особи («я вважаю, що...»), 

або ж відсторонено-універсально, в загальних термінах («насправді є так, 

що...» та «повинно бути так, що...»); називатимемо перші особистими, а 

другі — безособовими переконаннями.

Для символізації висловлювань про всі ці чотири різновиди переко-

нань необхідно додатково ввести дві індивідні сталі. Перша — займенник 

«я», яким ми користуємося для стверджень та спонукань від першої осо-

би; він є контекстуальною сталою, вказуючи в контексті кожного речен-

ня на мовця. Позначатимемо займенник «я» кириличною буквою «юс ма-

лий», тобто знаком ‘ѧ’ (оскільки в давньоукраїнській мові він отримав таке 

звучання ще в домонгольські часи). За допомоги цієї сталої особисті пере-

конання запишуться так: дескриптивні «я вважаю (переконаний, знаю 

etc.), що (насправді має місце) F» —

Р (ѧ — F),

нормативні «я вважаю (переконаний, впевнений etc.), що повинно бути 

(мало б бути, справедливо було б, щоб було etc.) F» —

Р (ѧ ! F).

Друга стала потрібна для запису безособових переконань, які здійснюють-

ся, так би мовити, ні від чийого імені, як незалежні від жодного суб’єкта; 

просто опустити відповідний арґумент предиката тут не можна: потрібен 

знак, який би вказував на об’єктивну відсутність арґумента-суб’єкта, на те, 

що його не забули виписати, а не мали виписувати взагалі. В теорії фор-

мальних мов відсутність мовного виразу позначають знаком порожнього 

слова ‘Λ’; в прагматиці так не можна вчинити, оскільки символ відсутнос-

ті суб’єкта переконання траплятиметься у формулюваннях, які належа-

тимуть деяким формальним (предметним) мовам, натомість символ ‘Λ’ за 

означенням не належить алфавіту жодної розглядуваної в логіці предмет-

ної мови, оскільки позначає відсутність виразів (слів) будь-якої такої мови. 

Тому скористаємося іншим підходом; у теорії розв’язання при розгляді ма-

шин Тьюринґа для зручності вводять “порожню” або невласну букву, тобто 

букву, яка нічого не позначає, не має денотата. (У стандартній семантиці, 

на якій збудована класична логіка, незначущі знаки заборонені; зокрема 

через це в інтенсіональній логіці і в прагматиці слід приймати нестандарт-

ні семантики.) Постулюємо, що в усі алфавіти формальних мов, розгля-

дуваних в інтенсіональній логіці та у прагматиці, входить невласна буква; 
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позначатимемо її, слідом за Ебінхаузом, символом ‘ ’ [Эббинхауз, Якобз, 

Ман, Хермес, 1972: с. 13].

За допомоги неї легко символізувати безособові переконання: де-

скриптивні «(насправді, в дійсності etc. має місце) F» —

Р ( — F),

нормативні «повинно бути, мало б бути, справедливо було б, щоб було etc.

(так, що) F» —

Р ( ! F).

Після сказаного неважко зрозуміти, що стандартні формули епістеміч-

ної логіки зображають предикати дескриптивних переконань. Коректний 

запис таких предикатів — «x вважає (вірить, переконаний, впевнений etc.), 

що F»:

Р (x — F),

«x знає (x-у відомо etc.), що F»:

F ∧ Р (x — F).

Може здатися, що в останньому випадку ми маємо справу зі сталою, яку 

можна означити, записавши щось на зразок ‘Kn (x — F) ≡
Df

 F ∧ Р (x — 

F)’, — проте це хибно, оскільки ‘P ’ тут є змінною. Останнє закономірно, 

оскільки переконання реалізуються у формі різних предикатів: «вважа-

ти», «вірити», «бути переконаним», «не мати сумніву» тощо. Питання, які 

відношення мають місце між цими предикатами (зокрема, чи має місце 

еквівалентність), є явно емпіричним і тому виходить за межі компетенції 

логіки — хоч би що про це думали самі логіки. Це запитання з галузі пси-

хології та психолінґвістики, тому все, що ми можемо зробити в логіці, — це 

вводити позначення, буквально слідуючи слововживанню у природній 

мові; в такому разі ми матимемо різні предикати, що зображають пере-

конання, — а отже, й різні предикати, що зображають знання. Також ми 

можемо ввести логічні інваріанти для  “переконань взагалі” і “знань вза-

галі” у вигляді предикатів

∃P Р (x — F) та ∃P (F ∧ Р (x — F)) відповідно.

Розгляд прикладів переконує, що норми за структурою збігаються з 

нормативними безособовими переконаннями. Переконання «ніхто не по-

винен переходити вулицю на червоне світло» і норма «заборонено перехо-

дити вулицю на червоне світло» — це два еквівалентні предикати, однакові 

за структурою, скажімо,

∀x F ( , x ! ∀y C (x, y, r)) та ∀x G ( , x ! ∀y C (x, y, r)),

де F — «не повинен», G — «заборонено», C позначає перехід вулиці, x 

позначає пішохода, y — вулицю або ділянку вулиці зі світлофором, r — чер-

воне світло на світлофорі. Записаність цього норматива (формулювання 

норми) в якийсь юридичний кодекс чи висловленість певною особою 

входить до змісту відповідного предиката, не впливаючи на його логічну 
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(інтенсіональну та прагматичну) будову. В попередній праці автор вжив у 

формулюванні прикладу норматива імплікацію, одночасно опустивши 

знак предиката, в який входить прагматична дія [Кохан, 2006: с. 122]; не 

доводиться сумніватися, що в загальному випадку нормативні предикати 

вигляду Р ( ! F) мають вигляд імплікації «за умови А кожен повинен 

вчинити В»; при цьому така імплікація все одно буде частиною охопного 

прагматичного предиката, якому належатиме конструкція ‘ !’, — тому 

опускання позначення для такого предиката є помилкою.

Важливим різновидом нормативних переконань є рішення. Переважно 

вони формулюються у безособовому вигляді «я повинен вчинити (так, щоб 

було) F», що символізується формулою

Р ( , ѧ ! F );

таке формулювання рішення є саме безособовим переконанням, оскільки 

мотивувальне «повинен» не відсилає до жодного аґента: суб’єкт рішення 

вважає, що повинен не за чиїмось спонуканням, а “просто по винен”. В 

крайньому разі, якщо від нього наполегливо вимагатимуть вказати на аґен-

та, він вкаже сам на себе, сформулювавши це як «я вважаю, що я повинен 

вчинити F», тобто

Р (ѧ, ѧ ! F );

таке переконання буде вже особистим.

Відкритою залишається проблема інтерпретації інваріантів норматив-

них переконань, висловлювання про які матимуть вигляд

∃P Р (x ! F) та ∃P (F ∧ Р (x ! F)).

Проблема полягає в тому, що таку структуру мають достатньо різні пред-

икати: спонуки (включаючи запитання), нормативи, нормативні переко-

нання, нарешті, особисті рішення (включаючи зобов’язання). Знайти 

поняття, яке було б об’єднанням усіх цих, на перший погляд таких різ-

них, понять, видається нетривіальним завданням.

Post Scriptum. Доки дана стаття готувалася до друку, вона почасти 

встигла  застаріти. За цей час автор відкрив третю прагматичну дію — дію 

прийняття — і номінативну частину, що трапляється у деяких прагма-

тичних предикатах. Прийняття — це прагматична дія (позначимо її сим-

волом ‘•’), яку ми здійснюємо, коли схвалюємо що-небудь, підтримує-

мо, погоджуємося, приймаємо як даність або потураємо йому; ця дія 

реалізується у складі прагматичних предикатів прийняття. Слід визнати, 

що частина норм (дозволи) і всі домовленості — це саме сталі предикати 

прийняття. Зокрема, всупереч [Кохан, 2011], означення — це домовле-

ності, отже суть предикати прийняття (справді, означення вводяться в 

теорію у спонукальному модусі, але надалі мають бути прийняті; отже, 

означення як спонуки є частиною текстів, частиною того чи іншого ви-

кладу теорії, але в якості частин самої теорії означення суть предикати 
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саме прийняття). Про номінативну (під)частину прагматичних преди-

катів див.: [Кохан, 2011].
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ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 
СИЛОГІСТИКИ АРИСТОТЕЛЯ

…За останні десятиріччя дедалі більше 

визначаємо та зміцнюємо напрямок, що обирає 

безпосередньо та побіжно своїм девізом 

повернення до Аристотеля, до вихідних 

метафізичних засад його логіки... сивий 

авторитет Стагіритового Органона знову 

з’являється на горизонті думки, і логіка, либонь, 

увіходить у новий період відродження.

В. Якубаніс (1908)

Особливе становище логіки Аристотеля в історії 

науки неодноразово відзначали дослідники. В. Яку-

баніс пише: «Ще І. Кант наприкінці XVIII сторіч-

чя міг сказати, що логіка впродовж двох тисячо-

літь із часів Аристотеля не була змушена зробити 

жодного кроку назад, але, з іншого боку, й не про-

сунулася ні на крок уперед. Щоправда, не бра-

кувало спроб оновити, реформувати традиційне 

вчення. Найрішучіші спроби у цьому напрямку 

здійснювали не раз і до і після Канта» [Якубанис, 

2004: с. 131].

Оцінка І. Кантом логіки Аристотеля має по-

двійний характер: з одного боку, Кант підкреслює 

наявність «сили висновку», застосовно навіть до 

умовиводів за четвертою фіґурою, за якою мож-

ливі «суто змішані умовиводи», не кажучи вже про 

те, що «за всіма чотирма фіґурами можна отри-

мувати правильний висновок» [Кант, 1964: т. 2, 

с. 68]. З іншого боку, він пише: «Настане час, коли, 

розглядаючи цю шановану іржу стародавності 

як певний свого роду пережиток, освіченіші на-
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щадки навчаться дивуватися і шкодувати про кропіткі та даремні зусил-

ля своїх пращурів» [Кант, 1964: т. 2, с. 72].

«Освіченіші нащадки» вдалися до реформування логіки ще за часів 

Теофраста, найближчого учня Аристотеля, коли було порушено проблему 

про те, що всі фіґури силогізму є довершеними, оскільки містять по три 

терміни, а не тільки перша фіґура, як навчав Аристотель.

Але й сучасні спроби модернізації силогістики Аристотеля шляхом «за-

нурення» її в обчислення предикатів або того, як уявив силогізм Я. Лу ка-

севич у праці «Аристотелівська силогістика з погляду сучасної формаль-

ної логіки», не були увінчані успіхом. Справді, чи можлива модернізація 

логічної системи Аристотеля засобами сучасної символічної логіки без 

руйнування її ориґінальності та цілісності?

Така сталість, завершеність логіки призводить до уявнення низки про-

блем, пов’язаних з аналізом цієї «інтелектуальної закам’янілості». У чому 

приховані унікальність і цілісність цієї логічної побудови? У чому таємни-

ця двотисячолітньої сталості силогістики Аристотеля?

Яка тема була ключовою у побудові силогізму та головних логічних 

форм у Аристотеля? Чи придатні для аналізу силогістики ті теми та тема-

тичні опозиції у вигляді «поодиноких тем, дуплетів та подеколи триплетів», 

що їх виявляє Дж. Голтон у розвитку фізичного знання [Холтон, 1981].

Завважмо, що буття фізичних та логічних об’єктів є різним, і недарма 

Аристотель логіку як «науку, що доводить» не вводить до шерегу виокрем-

лених ним наук. Природничі науки вивчають природу та її частини, тобто 

ті об’єкти, буття яких Аристотель позначає як буття «першої сутності», 

«… яка не перебуває ні в якому підметі, як, наприклад, окрема людина 

або окремий кінь» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 2a 10—15] 1. До носіїв буття 

«першої сутності» можна віднести всі об’єкти природничих наук, включно 

з макро- та мікрооб’єктами. 

Натомість логічні об’єкти, як і математичні, «не можуть перебувати 

принаймні у чуттєво сприйманому» [Ari s totelis opera, s.a. [1831b]: 1076a 

40] 2. Буття логічних об’єктів (поняття, судження, умовивід) є залежним 

буттям, такі об’єкти перебувають у своєму підметі — у логіці. Отже, акту-

алізується проблема класифікації тем залежно від статусу буття об’єктів, 

якими займається певна наука. Наприклад, у доквантовій та квантовій 

фізиці є тематичний рубіж: як що у ньютонівській механіці дійсними є 

принципи сепарабельності та локальності, то у квантовій механіці є чин-

ними опозиційні принципи — несепарабельності та нелокальності. 

1 Тут і далі пор.: [Аристотель, 1978.: т. 2].
2 Тут і далі пор.: [Аристотель, 1976.: т. 1].
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Безперечно, ці дві пари альтернативних тем не можуть бути використані 

у тематичному аналізі сило гістичних об’єктів.

Розгляньмо статус і можливості тематичного методу Дж. Голтона 

стосовно аналізу ситуації, що склалася у силогістиці Аристотеля. Те ма-

тичний аналіз подає науку як організм, що історично розвивається, і це 

«вможливлює знаходження у розвитку науки певних рис сталості, деяких 

відносно сталих структур, відтворюваних навіть у змінах, які вважають 

революційними і які подеколи об’єднують зовні неспіввимірні теорії, 

які конфронтують одна з одною» [Холтон, 1981: с. 9].

У зв’язку з цим актуалізується питання: чи можливо знайти у силогіс-

тиці Аристотеля такі усталені структури тематичного характеру, які, ви-

дозмінюючись, відтворюються в усіх логічних формах і логічних опера-

ціях, включно з доведенням?

Дж. Голтон наголошує, що тематичний аналіз ґрунтований на відкрит-

ті того факту, що «найважливішу особливість роботи багатьох найбільших 

творців науки становило прийняття ними невеликої кількості тих чи тих 

тем і що суперечки між ними часто-густо включали протиставлені одна 

одній теми, об’єднані у діади або триплети, — такі, як атомізм та неперер в-

ність, простота та складність, аналіз та синтез, незмінність, еволюція та 

катастрофічні зміни» [Холтон, 1981: с. 9].

Яка тема була провідною в Аристотеля при створенні ним силогіс-

ти ки, яка експлікує ориґінальність та сталість його геніального витвору? 

Чи може метод тематичного аналізу бути результативним застосовно до 

ана лізу вчення Аристотеля про силогізм, яке за більш як два тисячоліт-

тя «не зробило ані кроку вперед й ані кроку назад»? Іншими словами, у 

силогіс тиці Аристотеля ми не спостерігаємо ні еволюції, ні катастро-

фічних змін.

Чи може тематичний аналіз силогістики Аристотеля привнести новий 

вимір логічних форм та поглибити їх розуміння?

Розгляньмо, наприклад, можливості тематичної пари «простота» і 

«складність». Влаштування силогістики є таким, що подані Стагіритом 

логічні форми йдуть одна за одною у порядку ускладнення: поняття, су-

дження, різновиди умовиводів, доведення як умовивід про умовивід. Навіть 

фіґури простого категоричного силогізму посідають свої місця у порядку 

збільшення складності: найпростішою виявляється «довершена» перша 

фіґура, а друга і третя, згідно зі Стагіритом, є її «відмінки». Можна експлі-

кувати імена «відмінків»: у силогізмах другої фіґури, в якій «умовивід 

ґрунтований на зіставленні предикатів, або, що те саме, на зіставленні ви-

значень суб’єктів обох засновків» [Асмус, 1947: с. 190]. «Відмінок» другої 

фіґури можна визначити як предикатний або «атрибутивний», відмінок 

третьої фіґури, в якій «зіставляються суб’єкти засновків», можна визна-
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чити як суб’єктний або «реляційний» відмінок, в якому зіставля ються 

за обсягом суб’єкти засновків, пов’язаних зі своїм квантором.

+Що стосується четвертої фіґури, вона має всі формальні права на іс-

нування, чого було недостатньо для Аристотеля, який, безперечно, її 

«бачив» як повну формальну асиметрію першої фіґури; вона у «задзеркал-

лі», її буття подібне до буття «проти-Землі», яку вигадали піфагорійці, 

щоб урятувати числову гармонію влаштування Сонячної системи: планет 

мало бути рівно десять. Четверта фіґура (як «анти-перша» і найскладніша) 

не здатна дати у виводі загальноствердне судження, але ж такого виводу 

немає й у «відмінків» першої фіґури. Отже, можна зробити висновок, що 

право на буття у Стагірита дістала тільки перша фіґура, а процедура зве-

дення фіґур до «довершеної» першої фіґури є нічим іншим, як першим 

демонструванням процедури спрощення знання, здійсненим Аристотелем 

[Терентьева, 2008: с. 200–207].

Дж. Голтон, досліджуючи метод тематичного аналізу стосовно історії 

розвитку, полеміки та протистояння у фізиці, відзначає застосовність 

цього методу і до «історії біології та біохімії, у працях з фізики, соціології, 

літературознавства... у контент-аналізі, лінґвістичному аналізі та культур-

ній антропології» [Холтон, 1981: с. 9—10]. Завважмо, що у переліку тих 

галузей наукового пізнання, де застосовують метод тематичного аналізу, 

логіка відсутня.

Яка тема була провідною у запропонованих Стагіритом логічних 

формах: поняття, судження, умовивід, доведення? Чи розсипаються ло-

гічні форми та їхні правила на окремі утворення, а чи ж між ними існує 

зв’язок, який може бути виражений мовою тематичного аналізу? Чи при-

датні до аналізу асерторичної силогістики такі парні тематичні опозиції, 

як дискретність і неперервність, простота і необхідність, яка, згідно з Гол-

тоном, «стала фундаментом усієї науки» [Холтон, 1981: с. 12]?

Не буде зайвим зауважити, що коментарі як своєрідну модернізацію, 

віднесену до «Аналітик» Аристотеля, почали складати ще за часів Тео-

фрас та, який відкидає розуміння силогізму як зв’язку його суджень, за-

сновків та виводу. У коментарях Олександра Афродизійського (II—III ст. 

від Р.Х.) стоїчну логіку речень інтерпретовано як «метасистему стосовно 

аристотелівських силогістичних дедукцій». Ян Лукасевич (1951) зважає на 

зауваження Олександра Афродизійського і модернізує силогістику Ари-

стотеля, відкидаючи розуміння силогізму як зв’язку термінів: «Ари сто те-

лівська теорія силогізму є системою істинних речень, що стосуються кон-

стант A, E, I та O. Істинні речення дедуктивної системи я називаю поло-

женнями. Майже всі положення аристотелівської логіки є імплікаціями, 

тобто реченнями виду «Якщо а, то b»... Всі аристотелівські силогізми — це 

імплікації типу «Якщо а і b, с», де а і b — два засновки, а с — висновок. 
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Поєднання (кон’юнкція) засновків «а і b» є антецедент, а висновок с — 

консеквент» [Лукасевич, 1959: с. 2].

Чи були коментарі Олександра Афродизійського правомірними 

стосовно силогістики Аристотеля, яка вперше була «занурена» в логіку 

висловлювань?

Короткий огляд літератури з коментарів, віднесених до силогістики 

Аристотеля, за попередні два тисячоліття становить понад тисячу най-

менувань (ба й більше), що не є предметом нашого аналізу, але цікавим є 

те, яким є результат таких реформацій. Про це знаходимо таке зауважен-

ня: «І взагалі всі відомі донині реконструкції Стагіритової силогістики 

(останнім часом маємо живий інтерес до спроб такої реконструкції засо-

бами конструктивної та модальної логіки) тією чи тією мірою або дещо її 

деформують, або залишають за межами формалізації деякі фраґменти її 

змісту... У логіці повсякденного мислення традиційна силогістика асер-

торичних суджень не втратила свого значення і, можливо, не втратить йо-

го цілком ніколи» [Нарский, Стяжкин, 1976: с. 619].

Дж. Голтон відзначає «невелику кількість тем — принаймні у фізич-

них науках. Поява нової теми — подія рідкісна» [Холтон, 1981: с. 27]. 

Останнім додатком до тематичного арсеналу фізики Дж. Голтон свого 

ча су визнав «тему доповняльності» (1927). Для експлікації тематичного 

аналізу силогістики Аристотеля спинімося на темі доповняльності й роз-

гляньмо цю тему в категорії Аристотеля «співвіднесене». Для цього маємо 

пристати до напрямку, який обирає «безпосередньо чи побіжно своїм де-

візом повернення до Аристотеля, до вихідних метафізичних засад його 

ло гіки», про що писав В. Якубаніс сто років тому. Це звертання до минуло-

го В. Якубаніс оцінює так: «…у самому понятті минулого є неточність: ми-

нулого немає, минуле є лише позірно “минуле”, позаяк дійсність сягає не 

тільки вшир, але й углиб... таке розширення та просвітлення горизонту 

думки... викликали з пітьми сторіч живі образи стародавніх мислителів і 

поставили нас віч-на-віч з їхньою мудрістю» [Якубанис, 2004: с. 133].

Аристотель у «Метафізиці» формулює проблему: «яким чином є мно-

жинним існуюче взагалі: адже одне суще — це сутності, інше — влас ти-

вості, третє — співвіднесене» [Aristotelis opera, s.a. [1831b]: 1089b 23]. 

В ідо мо, що з десяти запропонованих категорій Стагірит виокремлює ка-

тего рії «сутності, властивості та співвіднесене». Аристотель підкрес лює: 

«ус кладнення полягає радше в тому, в який спосіб сутності у дійсності є 

мно жинними, а не в який спосіб існує одна» [Aristotelis opera, s.a. [1831b]: 
1089b 30].

Цю проблему або «ускладнення», відзначене Аристотелем, можна 

виразити у вигляді запитання: в який спосіб є множинними сутності в ло-

гічному просторі силогістики і чи є там який-небудь тематичний порядок?
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Розгляньмо категорію Аристотеля «співвіднесене» як методологіч-

ний принцип, який можна позначити як принцип співвіднесеності й, по-

над те, як логічне «коріння» принципу доповняльності Н. Бора [Терентье-

ва, 2009: с. 229—35].

Здійснімо аналіз відношення між принципом доповняльності Н. Бо-

ра, введеним для аналізу подвійної природи квантового об’єкта, і прин-

ципом співвіднесеності, розробленим на підставі категорії Аристотеля 

«спів від несене». У принципі доповняльності, запропонованому Н. Бором, 

фіксоване принаймні буття сутностей, які виявляють свою подвійну при-

роду. До таких сутностей можна віднести корпускулярно-хвильову при-

роду світла. Подвійну природу мають і логічні сутності: поняття, суджен-

ня, умовивід, доведення [Терентьева, 2010: с. 99—101].

Зіставлю подвійну природу квантового об’єкта та принцип допов-

няльності, відкритий Н. Бором, з подвійною природою силогізму та кате-

горією «співвіднесене», запропонованою Аристотелем. Аналіз ситуації у 

силогістиці показує, що подвійна природа силогізму як зв’язку його тер-

мінів і як зв’язку його засновків як таких, що перебувають у відношеннях 

співвіднесеності й обопільності один щодо одного, подана Аристотелем 

як об’єднана, згодом була інтерпретована як роз’єднана: або як зв’язок 

його термінів (Теофраст), або як зв’язок його засновків (Я. Лукасевич).

У становленні квантової механіки спостерігаємо протилежну ситуа-

цію: доповняльні способи опису квантового об’єкта (дискретність і кон-

тинуальність) Н. Бор об’єднує у вимозі прийняття двох протилежних і вза-

ємовиключних картин реальності, розроблених первинно.

Дж. Голтон зазначає, що Н. Бор «глибоке коріння своїх ідей відшукав у 

минулому», що дістало вираз у надпису, обраному Н. Бором на гербі: «Con-

traria sunt complementa». Протилежності доповнюють одна одну й ідея допо-

вняльності «виявляється стародавнім китайським символом Інь і Ян — двох 

ворожих і водночас вічно переплетених первнів буття» [Холтон, 1981: с. 166].

Чи не є категорія Аристотеля «співвіднесене» тим стародавнім євро-

пейським «корінням доповняльності», яке дає підстави дійти однозначно-

го висновку про «логічне» походження принципу доповняльності Н. Бора?

На мій погляд, можна зробити обґрунтування тієї обставини, що 

Аристотель уперше в історії розвитку наукового мислення при побудові 

логіки як «науки, що доводить», використав метод, ґрунтований на кате-

горіях співвіднесеності та обопільності як таких, що виражають сутність 

«подвійного» підходу, який згодом дістане назву принципу або методу 

доповняльності Н. Бора, але вже у сучасній фізиці і, природно, більш як 

два тисячоліття по тому.

Категорію «співвіднесене» Аристотель долучає до десяти категорій, 

в яких «кожне з [усього] сказаного поза будь-яким зв’язком означає або 
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сутність, або “скільки” або “яке”, або “стосовно чогось”» (курсив мій. — 

Л.Т.)» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 1b 25—38]. Категорія «співвіднесене» 

введена Аристотелем для позначення того типу зв’язків між об’єктами, 

коли їхня сутність виявляється від взаємного відношення одного з одним. 

Аристотель пише: «Співвіднесеним називаємо те, про що говорять, що 

те, чим воно є, воно є у зв’язку з іншим або перебуваючи в якомусь іншо-

му відношенні до іншого» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 6a 35—38].

Аристотель розрізняє смисли «співвіднесеного» і «відношення»: «…про те 

перебувати у відношенні до чого-небудь не є те саме, що бути за самою 

сутністю співвіднесеним з іншим. А звідси зрозуміло, що, коли хто-небудь 

напевно знає щось співвіднесене, він напевно знатиме й те, з чим воно 

співвіднесене. Це випливає й із самого співвіднесеного: якщо знають, що 

ось це є співвіднесене, а для співвіднесеного бути — означає перебувати 

в якомусь відношенні до чого-небудь, то знають також і те, до чого воно 

перебуває у такому відношенні» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 8a 35—8b 1].

Аристотель досліджує характеристики співвіднесеного, особливо ви-

окремлює «обопільність» співвіднесеного: «Всі співвіднесені між собою 

[сторони] є обопільними; так, під рабом маємо на увазі раба пана, а під 

паном — пана раба; і під подвійним — подвійне стосовно половинного, а 

під половинним — половинне стосовно подвійного» [Aristotelis opera, s.a. 

[1831a]: 6b 25—30].

Аристотель підкреслює: «Отже, всі співвіднесені між собою [сторо ни], 

якщо вони вказані належним чином, є обопільними; проте якщо спів-

віднесене вказане навмання, а не стосовно того, з чим воно співвіднесене, 

то обопільності немає» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 7а 21—27].

Тема «співвіднесеності та обопільності» в Аристотеля була визна-

чальною в його вченні про силогізм та доведення. У «Першій анатілиці» 

Аристотель починає своє дослідження «про доведення» з визначення сут-

ності силогізму, його складу: «слід визначити, що таке засновок, термін, а 

також який силогізм є довершеним і який — недовершеним; відтак що 

означає: одне цілком міститься або не міститься в іншому — і що озна-

чає: щось говорить про все або не говорить ні про що» [Aristotelis opera, 

s.a. [1831a]: 24а 2—15]. Тут Стагірит розкриває: 1) співвіднесеність двох 

головних складників силогізму — «терміна» і «засновку»; 2) дві співвід-

несені між собою структури силогізму — реляційну як відношення тер-

мі нів у силогізмі («що означає: одне цілком міститься або не міститься в 

іншому») та атрибутивну («що означає: щось говорить про все або не го-

ворить ні про що»). Подвійна природа силогізму виявляється в тому, що 

Аристотель досліджує силогізм із двох співвіднесених між собою позицій: 

силогізм як зв’язок його термінів і силогізм як зв’язок суджень засновків 

[Терентьева, 2008].
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Аристотель наводить приклади співвіднесених з різних царин буття: 

одна річ — приклад співвіднесеної пари «раб» і «пан», які є обопільними 

один щодо одного («раб пана і пан раба») і які належать до буття об’єктів 

речей, що не «перебувають у підметі». Інша річ — обопільність співвідне-

сених подвійного і половинного, які належать до буття числових об’єктів, 

тобто таких, що «перебувають у підметі».

Аристотель ретельно узасаднює добір співвіднесених пар: їх належить 

«вказувати догідним чином», щоб ішлося про обопільність: «Проте іноді 

такої обопільності немає, якщо те, про що говорять у зв’язку з іншим, 

вказано неналежним чином, а той, хто вказує [це], припустився помилки; 

наприклад, якщо вказано “крило птаха”, то не можна вказати навпаки: 

“птах крила”, оскільки перше — “крило птаха” — вказано неналежним 

чином. Справді, говорять про крило птаха не оскільки він є птах, а оскіль-

ки він є крилата [істота]: адже крила є і в багатьох інших істот, не лишень 

у птахів. Тому, якщо вказувати належним чином, то обопільність мож-

лива; так, крило є крило крилатого, і крилате є крилате крилом» [Aristote-

lis opera, s.a. [1831a]:  6b 35—7a 5].

Як бачимо, вказати співвіднесене «належним чином» можна шляхом 

визначень співвіднесених пар, коли визначуване та визначальне міняють-

ся «місцями», тобто їх «вказують навпаки».

Приклади обопільності, які наводить Аристотель («крило крилато-

го» або «голова головатого», а не «голова тварини» [Aristotelis opera, s.a. 

[1831a]: 6a–7b]), належать до буття, яке притаманне первинно і безпосе-

редньо і не «перебуває у підметі». Аристотель, як і згодом Н. Бор, який на-

водив «суму прикладів», що ілюструють дію ідеї доповняльності, вдається 

до прикладів-ілюстрацій обопільності з різних царин буття, зокрема й 

такого, що «перебуває у підметі»: «Те саме стосується й інших випадків, 

хіба що іноді буде відмінність у закінченні слова. Так, про знання гово-

рять, що воно є знання пізнаваного, а про пізнаване говорять, що воно 

пізнається знанням, рівно як і про чуттєве сприйняття [говорять], що во-

но є сприйняття сприйманого, а про сприймане — що воно сприймане 

сприйняттям» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 6b 31—35].

Таким чином, Аристотель поширює ідею обопільності категорії 

«співвіднесене» на терени гносеології, де пердметом розгляду є співвід-

ношення «знання» та «пізнаваного», і на терени психології, де розглядають 

«чуттєве сприйняття» як «сприйняття сприйманого».

Отже, Аристотель надає аналізові об’єктів як співвіднесених та обопіль-

них значення методу, який є застосовним як до об’єктів, що мають не-

залежне буття і «не перебувають у підметі», як «раб і пан», так і до об’єк-

тів, які мають залежне буття, тобто «перебувають у підметі», адже «знання» 

як «знання пізнаваного» і «чуттєве сприйняття» як «сприйняття сприй-
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маного» мають залежне буття, тобто перебувають у підметі — «у нашій ду-

ші», згідно з Аристотелем.

Принцип співвіднесеності Аристотеля, віднесений не тільки до двох 

різновидів буття як таких, що «перебувають у підметі» й «не перебувають 

у підметі», але й до пізнання буття як співвіднесених пар, виявляє свою 

родову сутність і схоплює щось більше, ніж принцип доповняльності 

Н. Бора. В останньому увагу зосереджено на гносеологічному аспекті 

дослідження «доповняльних пар», що виявляється у специфіці пізна-

вального процесу, який виник при аналізі квантового явища і в якому, як 

пише Н. Бор, «ми стикаємося із закономірностями нового типу» [Бор, 1961: 

с. 141], пов’язаними з «типовою для власне квантових явищ рисою ціліс-

ності» [Бор, 1961: с. 143].

У гносеологічній спрямованості принципу доповняльності Н. Бора і 

виявляється його риса виду стосовно родових якостей принципу співвід-

несеності Аристотеля. Н. Бор відкриває принцип доповняльності, який як 

різновид принципу співвіднесеності Аристотеля розкриває «якості сут-

ності» і «є підмет для роду, адже роди говорять про види, види ж не гово-

рять про роди» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 2b 20].

І Аристотель, і Бор постають як філософи, як методологи науки. На 

рахунку в Аристотеля блискучі методологічні ідеї: ідея аксіоматичного 

методу при побудові наукового знання, втілена в геометрії Евклідом, ідея, 

що стосується індуктивного методу, яка згодом набуде форми «пробле ми 

Г’юма» — про неспроможність виправдання індукції, коли Аристотель 

увиразнив неможливість обґрунтування загального одиничним, і мето-

дологічна ідея про речі, що перебувають у відношенні співвіднесеності та 

обопільності одна щодо одної.

Остання ідея набула втілення у принципі доповняльності Н. Бора, 

коли співвіднесеними (обопільними) й доповняльними стосовно одне 

одного виявляються хвильове та корпускулярне уявлення квантового 

об’єк та, співвіднесеними та обопільними є координата та імпульс, озна-

чені у принципі невизначеності В. Гайзенберґа. Обидві методологічні 

ідеї — принцип співвіднесеності Аристотеля і принцип доповняльності 

Н. Бора — експлікують особливу якість буття взаємопов’язаних пар речей 

одна з одною: те, що вони є, вони виявляють тільки у зв’язку з іншим 

(співвіднесене та обопільне Аристотеля), і це інше є доповняльним сто-

совно першого (Н. Бор).

Якщо пристати до ідеї, що «доповняльні пари» є водночас і «спів-

віднесеними парами», але не навпаки, то тоді відношення між принци-

пом співвіднесеності Аристотеля і принципом доповняльності Н. Бора 

можна позначити у категоріях внутрішнього відношення, встановлено-

го між родом і видом: принцип доповняльності Н. Бора являє собою 
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різновид або «якість роду», яким (родом) є принцип співвіднесенос ті 

Аристотеля.

Введемо в тематичний аналіз силогістики принцип співвіднесеності 

як нову тему «співвіднесене», і це дасть змогу побудувати новий образ 

силогістики Аристотеля та експлікувати нове розуміння логічних форм 

та зв’язків між ними. Аристотелева логіка встановлює такі зв’язки між 

об’єктами, які можна пояснити, спираючись на категорію «співвіднесе-

не» та його властивість «обопільність». Наприклад, можна запропонува-

ти ідею, що співвіднесеними та обопільними у понятті є його дві логічні 

властивості — зміст та обсяг, що зафіксовано у законі зворотного відно-

шення між ними. Зміст та обсяг мають ознаку «визначено навпаки», тобто 

ці два аспекти поняття є взаємно оберненими. Причому у змісті поняття 

можна міняти місцями ознаки, а при розкритті обсягу поняття це непри-

пустимо, наприклад, «людина» є вид «тварини», але не навпаки.

Для аналізу обопільності співвіднесених змісту та обсягу поняття ви-

користаємо ідею атрибутивної та реляційної структури, розроблену А. Уйо-

мовим у подвійному системному моделюванні [Уёмов, 2000: с. 62—64]. 

Зміст поняття як сума його істотних ознак може бути експлікований як 

його атрибутивна структура, а обсяг поняття — як його реляційна струк-

тура. Отже, атрибутивна та реляційна структури поняття в його подвій-

ному системному моделюванні репрезентують різновид обопільності спів-

віднесених аспектів поняття: змісту та обсягу в категоріях системно-па ра-

метричного підходу.

Якість обопільності та співвіднесеності змісту та обсягу поняття може 

бути перенесена й на операції визначення та поділу поняття. При визна-

ченні поняття розкривають його атрибутивну структуру, при операції 

поділу поняття розкривають його реляційну структуру. Ці аспекти понят-

тя не тільки співвіднесені та обопільні один щодо одного, а й є взаємно 

оберненими.

У судженні співвіднесеними та обопільними є: 1) атрибутивні пара-

метри суджень А, Е, І, О, які розрізняють судження за якістю та кількістю і 

становлять атрибутивну структуру судження; 2) реляційні параметри су-

джень А, Е, І, О, експліковувані розподілом термінів по кожному суджен-

ню, які утворюють реляційну структуру судження.

Розгляньмо обопільність двох пар суджень А та О; Е та І. На логіч но-

му квадраті обидві пари суджень розташовані на діагоналях квадрата, 

який можна означити як атрибутивний логічний квадрат. Співвіднесеність 

і обопільність виокремлених пар суджень, де розкривається реляційна 

структура, подамо на реляційному логічному квадраті [Терентьева, 2008: с. 9 — 

100]. Для цього виразимо структуру суджень А, Е, І, О, використовуючи 

ППФ мови тернарного опису (МТО) [Уёмов, 2000: с. 36—42].
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Якщо розподілений термін судження позначимо як визначений 

об’єкт — t, а нерозподілений термін судження позначимо як об’єкт не-

визначений — а, то реляційна структура суджень А, Е, І, О у МТО вира-

жатиметься так: А. (t)a; E. (t)t: I. (a)a: O. (а)t. Тоді обопільність загаль-

ноствердного та загальнозаперечного суджень виглядає так: A. (t)a є обо-

пільним O.(a)t. Обопільність загальнозаперечного та частковоствердного 

су джень подаємо так: E. (t)t є обопільним I. (a)a. Це різновид обопільнос-

ті за реляційною структурою суджень, коли взаємно є «вказуваними нав-

паки» розподіл суб’єкта і предиката судження.

Логічна операція перетворення суджень розкриває їхню атрибутивну 

структуру, логічна операція обернення суджень розкриває їхню реляційну 

структуру.

В Аристотеля знаходимо подвійну інтерпретацію природи силогістич-

ного умовиводу: силогізм потлумачено як зв’язок термінів засновків, що 

позначимо як реляційну структуру силогізму; і силогізм потлумачено як 

зв’язок суджень засновків, що позначимо як атрибутивну структуру сило-

гізму. Співвіднесеність термінів і суджень у силогізмі реґульована прави-

лами термінів та правилами засновків, які співвіднесені й обопільні одне 

одному. Особливі правила фіґур зазвичай виражають як правила засновків. 

Як співвіднесене особливим правилам засновків можна запропонувати 

особливе правило середнього терміна. У першій фіґурі за всіма її модусами 

(Barbara, Celarent, Darii, Ferio) особливе правило середнього терміна: се-

редній термін розподілений у більшому засновку і не розподілений у меншому 

засновку. У другій фіґурі за всіма її модусами (Camestres, Baroco, Festino, 

Cesare) середній термін розподілений у всіх заперечних засновках і не розпо-

ділений у всіх ствердних засновках. У третій фіґурі за всіма її модусами 

(Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison) середній термін розпо-

ділений у всіх загальних засновках і не розподілений у всіх часткових засновках. 

Якщо другу та третю фіґури силогізму Аристотель визначає як «відмінки» 

довершеної першої фіґури, то четверта Ґаленова фіґура стосовно довер-

шеної першої фіґури є цілком «вказаною навпаки», тобто співвіднесе-

ною та обопільною щодо довершеної першої фіґури. Отже, можна помі-

тити, що співвіднесеність першої фіґури щодо четвертої аналогічна обо-

пільності співвіднесених, таких як «пана стосовно раба», як «подвійного 

стосовно половинного», як «великого стосовно малого».

Співвіднесеність та обопільність атрибутивної й реляційної структур 

силогізму можна позначити й за допомоги двох аксіом силогізму: Nota no-

tae est nota rei ipsius та Dictum de omni et nullo. В. Асмус зазначав, що «перша 

розкриває необхідні відношення між змістом понять, що утворюють за-

сновки, і змістом понять, що утворюють висновок. Друга розкриває не об-

хідні відношення між обсягами тих самих понять... головною є перша фор-
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мула» [Асмус, 1947: с. 202], тобто відсутні співвіднесеність та обопільність 

двох формулювань аксіоми силогізму. На мій погляд, аксіома Nota notae 

розкриває атрибутивну структуру силогізму, аксіома Dictum de omni роз-

криває реляційну структуру силогізму. Обидві аксіоми є співвіднесеними та 

обопільними, як співвіднесеними та обопільними є зміст та обсяг поняття, 

де не можна вважати зміст поняття головним стосовно його обсягу.

Специфіка стрункості та сталості силогістики Аристотеля виявляється 

в тому, що всі логічні форми репрезентують свою подвійну природу, яку 

позначатимемо терміном Піфагора «двійця»: поняття, судження, умовивід 

можуть бути подані у вигляді деяких «двійць», якщо розглянути їх у кате-

горії Аристотеля «співвіднесене»; у вигляді особливої «двійці» можна по-

дати співвіднесеність аподейктики та аподейктичного силогізму.

У вигляді «двійць» можна оцінити висновок Дж. Голтона про те, що 

«альтернативні теми часто-густо пов’язуються у пари, як трапляється, 

наприклад, коли прихильник атомістичної теорії стикається із захисни-

ком теми континууму. Такі парні опозиції, як еволюція та реґрес, постій-

ність та простота, редукціонізм та холізм... не надто важко розпізнати в си-

туаціях, коли виникають розбіжності» [Холтон, 1981: с. 27].

Категорія Стагірита «співвіднесене» має попередника в особі Піфа го-

ра. У Діогена Лаертського подибуємо: «Олександр у “Наступностях фі-

лософів” твердить, що у піфагорійських нотатках є також ось що. Начало 

всього — одиниця; одиниці як причині підлягає як речовина невизначена 

двійця (курсив мій. — Л.Т.); з одиниці та невизначеної двійці виходять 

числа; з чисел — точки; з точок — лінії; з них плоскі фіґури; з плоских — 

об’ємні фіґури; з них — чуттєво сприймані тіла, в яких чотири основи — 

вогонь, вода, земля та повітря» [Диоген Лаэртский, 1979: с. 338].

Невизначена двійця Піфагора конкретизується і принципом співвід-

несеності Аристотеля, і принципом невизначеності В. Гайзенберґа, і 

принципом доповняльності Н. Бора.

Що нам  дає тематичний аналіз у категорії «співвіднесене»?

1. Тема «співвіднесене» та «обопільне» претендує на наукову новизну 

у дослідженні логічних форм асерторичної силогістики.

2. Специфіка стрункості та сталості силогістики Аристотеля вияв-

ляється в тому, що всі логічні форми репрезентують свою подвійну при-

роду: поняття, судження, умовисновок можуть бути подані у вигляді дея-

ких «двійць», якщо розглянути їх у категорії Аристотеля «співвіднесене».

3. Тема «співвіднесене» та «обопільне» має евристичну силу, яка дає 

змогу цілеспрямовано формувати нове знання, віднесене не тільки до си-

логістики Аристотеля.

4. Тема «співвіднесене» та «обопільне» дає змогу пояснити тематичні 

опозиції — діади, які розмежовують диспутантів.
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5. Тема «співвіднесене» та «обопільне» дає змогу розкрити ориґіналь-

ну сталість асерторичної силогістики, яка не тільки є стабільною щодо 

спроб її модернізації засобами останніх логічних теорій, а й розкриває прі-

оритет побудови «завершеної» теорії у фізиці, яку віднаходить В. Гайзен-

берґ за два тисячоліття після геніального витвору Стагірита.

6. Тема «співвіднесене» та «обопільне» видозмінюється у досліджен-

ні головних логічних форм: від поняття, судження та логічного квадрата до 

правил силогізму, його аксіом та доведення, коли знаходимо співвіднесене 

між аподейктичним силогізмом та аподейктикою.
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Європейська культура — і це продемонструвало 

XX сторіччя — зробила ставку на науку й будь-

яку діяльність будувала відповідно до принципів 

строгої раціональності. Проте вже сьогодні аб-

солютно очевидно, що ці принципові засади не є 

самодостатніми.

Можливо, саме тому інтерес до філософського 

аналізу науки суттєво зріс в останній час. Чому? 

Вочевидь, по-перше, інтерес до філософського ос-

мислення науки, тенденцій її розвитку, особливос-

тей пізнання не згасав ніколи. Проте сьогодні, 

коли наука прагне «достукатися» до відповідей на 

питання про першооснови життя або виникнен-

ня Всесвіту, коли обсяг науково-технічної інфор-

мації подвоюється кожні 5—7 років, осмислення 

сут ності такої духовної діяльності, як наукова, є 

вкрай актуальним завданням. Це не просто суто 

науковий, абстрактний інтерес, а духовно-ін те лек-

туальна потреба нашого часу. По-друге, треба ма-

ти на увазі, що роль науки у формуванні на шої 

цивілізації є не просто великою, а, по суті, визна-

чальною. Без перебільшення можна сказати, що 

європейська культура — це витвір науково-тех ніч-

ної раціональності. І саме тому філософська реф-

лексія над наукою як формою самоутвердження 

людини сьогодні має об’єднати не тільки філосо-

фів, але й представників найрізноманітніших 

напрямків науки.
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Філософія є джерелом і опорною (вихідною) точкою неспокою люд-

ської духовності як основи для продукування сенсожиттєвих питань, а го-

ловне — вона «шукає “дім буття” для людства» [Кримський, 2003: с. 17]. Фі-

лософія є інтелектуально-духовним гумусом, морально-критичним чинни-

ком, мудрим моральним розумом, на якому і завдяки якому людина і може 

ідентифікувати себе та визначити, власне, ті питання, які складають сутність

її вибору, долі; разом з тим філософія (точніше — філософування) ут вер-

джує віру та можливості досягнення істини як антропної опорної точки 

буття та виміру буття. «Народивши» науку, філософія подарувала їй фаус-

тівський дух нескореності та непокірності на складному шляху досягнення 

істини та служіння її принципам — свого роду гносеологічний оптимізм.

Філософія акумулювала історичний досвід людства у плані освоєн-

ня світу, можливостей його пізнання та перетворення. Завдяки цьому й ви-

ростає будинок буття людини з фундаментально визначальними метафі-

зично граничними його підвалинами та раціоналістичною ідеологією ор-

ганізації життєдіяльності європейської цивілізації. Вона отримала назву 

техногенної цивілізації саме завдяки ролі наукотехніки у формуванні її сут-

нісно-парадигмальних засад та перспектив розвитку. І йдеться не лише про 

досі небачені пізнавальні та предметно-перетворювальні можливості су-

часної людини, які стали реальністю внаслідок досягнень власне науково-

технічного проґресу. На це зазвичай і звертають передусім увагу дослідники 

цієї проблематики. Проте зауважимо, що теперішню науку як таку і «ви-

будований» на ній соціально-технологічний поступ варто розглядати як 

винахід людства, який, по суті, дорівнює власне людству, адже саме зав дя-

ки йому та науці виявляють себе риси самототожності сучасності, тобто її 

ідентичності. А тому, розкриваючи особливості наукової раціональності, 

ми не стільки виявляємо сутнісні риси процесу наукового пізнання істи-

ни, скільки розкриваємо черговий досі нез’ясований аспект невичерпної 

за багатством природи людини з її атрибутивно-визначальною рисою — 

прагненням до пізнання істини.

Найцікавішим є те, що людський розум не лише фіксує сутнісні ви-

міри світу, проникаючи у дедалі віддаленіші та прихованіші закутки При-

роди, а у співтворчості з нею творить ціннісно-смисловий універсум лю-

дини (С. Кримський) як її метафізично-природну оселю. Людина органіч-

ніше «вписана» у природну стихію, ніж це видається на перший погляд. І 

це, зокрема, виявляється в тому, як людина пізнає світ, чому вона здатна 

його опановувати саме у формі істини. Великий парадокс полягає в тому, 

що «наш розум знаходить у Природі те, що сам шукає, і змушує (курсив 

мій. — В.М.) її відповідати на спеціально поставлені запитання, які ви-

никають у нас у трансцендентальному прагненні встановити певні зако ни» 

[Вакарчук, 2007: с. 356].
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Сьогодні ми можемо розглядати також співтворчість людини та при-

роди не лише у виявленні законів природи як об’єктивних імперативів її 

саморозвитку, а радше у тому, що людина бере участь у конструюванні 

сутнісних визначеностей реальності. Це особливо чітко виявилося у кван-

товій механіці, а зараз такий підхід отримує дедалі більше підтверджуваль-

них арґументів стосовно пізнання у соціально-гуманітарній царині.

Рушійна сила наукового поступу закорінена у природній сутності 

людини й тільки згодом «оформлюється» як соціокультурний чинник на-

укового пізнання. Водночас наголосимо на вагомості впливу раціональ-

ності — як методу та цінності — на різні аспекти життєдіяльності людини 

та суспільства. Такі риси раціональності, як пошук істини, прагнення до 

чіткої обґрунтованості висунутих положень, відкритість до критики і 

«незакритість» до різноманітних гіпотез із сфери ірраціонального, сфор-

мували сучасні прийоми та технології організації життєдіяльності людини 

й колективів різного масштабу та характеру (аж до держав). Діяти раціо-

нально означає діяти згідно з набутим масивом наукового знання та чітким 

визначенням перспектив діяльності та етапів досягнення поставленої мети. 

Раціональність передбачає також поєднання традиційності, тобто збере-

ження та використання набутого позитивного досвіду, та відкритості до 

асиміляції нових ідей, які наукова спільнота нерідко сприймає вороже — 

аж до оцінок їх як божевільних.

Аналогічні твердження можна висловити про виникнення та вдоско-

налення технічних засобів як унікальної і, власне, суто людської здатності 

експлікувати свої суб’єктивні установки у вигляді об’єктивної мети та 

досягати її через опредметнення у процесі діяльності, завдяки чому відбу-

вається синтез суб’єктивної мети та об’єктивного знання про зовнішній 

світ. Техніка породжена людиною, але перша часто-густо стає суттю другої, 

визначаючи її сенсожиттєві цілі та визначальні цінності буття.

Як засвідчує методолого-світоглядний аналіз, наука та техніка — не 

лише похідний елемент еволюції людини; вони у своїх іманентно-па-

радигмальних внутрішніх вимірах є соціально-антропологічно означе-

ними. Тому, стикаючись із проблемами, які витворені науково-технічним 

розвитком і які водночас становлять загрозу існуванню людства, шукаю-

чи шляхи виходу з кризових ситуацій і прагнучи окреслити реально-

наукову та оптимістичну траєкторію цивілізаційних змін, вчені, власне, 

й усвідомлюють необхідність звернутися до суто соціально-антро по ло-

гічної природи науки та техніки. Не потрібно створювати міфи й шукати 

віртуально-примарливі зовнішньоцивілізаційні чинники, які, мов у каз -

ці, розв’яжуть усі проблеми й принесуть стабільність, комфорт, упевне-

ність у необоротності гуманізаційного вектора розвитку європейської 

цивілізації.
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Інтенсивний розвиток науки у XX сторіччі й посилення методоло-

гічного інтересу до процесів приросту наукового знання, критичне ос-

мислення стандартів науковості стосовно різних галузей науки, увіхо-

дження у поле активних досліджень соціокультурних чинників детермі-

нації наукового пізнання призвели, з одного боку, до порушення питання 

про евристичні обмеженості методологічних підходів, що домінують на 

сьогодні, а з іншого — до формування нових методологічних програм. Саме 

тому в сучасній філософії та методології науки поширились концепції, в 

яких наука на сучасному етапі її розвитку уявляється не як цілісність, а як 

сукупність різноманітних парадигм (Т. Кун), епістем (М. Фуко), ідеалів 

природного порядку (С. Тулмін), дослідницьких програм (І. Лакатош); 

набули поширення трихотомічна концепція (Ю. Габермас) та тематична 

модель розвитку науки (Д. Голтон).

Пізнавальні стандарти виявили свою залежність не лише від типу 

об’єктів пізнання, а й від розвиненості самого суб’єкта пізнання; засадо-

вими для методології науки визначено соціокультурні, антропні та істо-

ричні її «виміри». Мозаїчність філософсько-методологічних підходів у 

сучасній науці як вираз тенденції плюралізації тлумачення сутності науко-

вого поступу та його методологічних засад своє граничне вираження отри-

мала у концепції «епістемологічного анархізму» П. Фоєрабенда.

Плюралістична тенденція у філософії та методології науки має чинни-

ки, які можна розподілити на чинники логіко-гносеологічного та соціо-

культурного характеру. До перших належать процеси всеохопної диферен-

ціації науки та необхідності наближення методології до реальної практики 

наукового пошуку, вихід на специфічні об’єкти дослідження (квантова ме-

ханіка), прагнення подолати абсолютизований фундаменталізм (який праг-

не встановити завершене обґрунтування знання та уніфікувати його).

До інших причин варто зарахувати передусім посилення ролі персона-

лістських, психологічних чинників у науковому пізнанні та ціннісної ва-

гомості науки, розв’язання конкретних, вагомих за соціальною значущіс-

тю науково-технічних проблем. Поворот до соціокультурних та історич-

них вимірів динаміки наукового пізнання, його людська вимірність дали 

змогу по-іншому розглянути фундаментальні проблеми гносеології, зокре-

ма проблему об’єктивності науки, аксіологічні виміри наукового знання, 

спрямованість розвитку науки та особливості взаємодії теорій-кон ку рен тів.

Загалом плюралізм у сфері методології науки відображає позитивну 

тенденцію до поглиблення та (хоч як парадоксально це звучить) об’єк-

тивності наукових досліджень. Водночас межі цього процесу визначають 

не суб’єктивно — їх окреслюють насамперед тенденцією теоретизації всьо-

го корпусу науки, для якої визначальними залишаються проблеми об’єк-

тивності, релевантності, простоти, точності теоретичних конструк тів. 
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Плюралізація та антропологізація науки аж ніяк не означає її суб’єктиві-

за ції. Універсальність принципу об’єктивності за цих умов є визначаль-

ною. Крім того, особливої вагомості набувають розвиток і поширення 

лінґвістичної парадигми гуманітарних наук на все пізнання загалом, що 

розглядають як «лінґвістичний поворот» у методологічній свідомості на-

уки. «Такий підхід висуває на передній план наукового пізнання процедури 

інтерпретації, які розкривають предмет дослідження множиною моделей 

та плюралізмом припущень. Тим самим затверджується новий стиль та 

режим пізнавальної діяльності в її полілінійності, поліваріантності, кому-

нікативній артикуляції» [Кримський, 2003: с. 180].

Якими є сучасні програми та пріоритети наукових досліджень? Їх ма-

ють визначати передусім процеси коеволюції, співвимірності та взаємо-

залежності розвитку природи та людини. Введення розуму до складу 

природи є своєрідним об’єктивно-необхідним чинником не просто її збе-

реження, але й забезпечення цілісності буття людини та природи відпо-

відно до нових загальних синергетичних закономірностей.

Як у такому контексті варто інтерпретувати сучасне наукове пізнання? 

Насамперед як таке, що не просто прагне з’ясувати у своєму лінійному 

вимірі об’єктивну істину, але й, за словами С. Кримського, реально вияв-

ляє та конституює множинність її гносеологічних образів, множинність іс-

тинного результату [Кримський, 2008: с. 215]. Тому пізнання набуває ознак 

діагностування характеристик потенційних світів, що й утворює гносеоло-

гічні підвалини тенденції плюралізації наукового пізнання. Різноманітні 

методологічні системи існують не ізольовано одна від одної як взаємо-

виключні, а навпаки — як взаємодоповняльні у загальному процесі та праг-

ненні різними засобами зафіксувати багатолику сутність істини.

Процес конструювання дедалі нових, часто-густо взаємовиключних ме-

тодологічних програм виявляє приховані потенції об’єднання, інтеґрації 

різних підходів у прагненні встановити цілісний образ науки на підставі 

ви явлених різних сутнісних її особливостей. Причому науку розглядають як 

систему, що постійно розвивається. Цінністю стає не пошук уніфікованих 

стандартів та засобів науковості як такої, а конструювання на підставі наяв-

них методологічних підходів ефективних наукових методів дослідження.

Особливої вагомості набуває розвиток методологічних засад техніч-

ного та соціального проектування. Їхня особливість полягає в тому, що 

пізнання як таке не є самоціллю, воно постає як пізнання процесу пере-

творення наявного та творення ще не-наявного.

Сучасний образ науки втратив колишні цілісність і монолітність де-

картівського часу, які характеризували науку аж до XX сторіччя включно 

(принаймні у першій його половині). Наукове поле зоране тотально панів-

ною диференціацією. Межа XX—XXI сторіч породила низку явищ цього 
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процесу — нові науки, нові поняттєві структури, комплексування науко-

вих дисциплін та комплексних програм. Очевидно, що сьогодні значного 

поширення набули концепції розвитку науки, в яких її розглядають як 

сукупність парадигм, науково-дослідницьких програм, комплексів науко-

вих дисциплін, напрямків тощо. Цілком логічно, що таке «вавилонське стов-

потворіння» в науці стимулювало розвиток різних теоретико-методологіч-

них конструктів (підходів, специфічних понять, методів тощо), визначених 

різними пізнавальними ситуаціями та цінностями. Різноманітні стандарти 

науковості — загальнонаукові, міждисциплінарні та конкретно-наукові — 

фіксують плюралістичність наукового пізнання, прагнення обґрунтувати 

єдині методологічні норми у певних реґіонах науки. Джерело поліметодо-

логічної ситуації в науці — це насамперед панівна концепція у принци по вій 

гіпотетичності наукового знання та визнанні його відносності. Оче вид но, є 

всі підстави стверджувати про домінування специфічно-па ра диг мального 

підходу — синтезу ідей фаллібалізму, конвенціалізму та релятивізму.

Нова місія науки (або її постнекласична інтерпретація) полягає не 

тільки (а, можливо, й не стільки) в тому, щоб пояснити сутність досліджу-

ваного явища й зафіксувати його як даність істинного знання. Так постає 

питання у варіанті класичного природознавства. Сьогодні ж йдеться про 

те, що у будь-якій науці (й не лише в гуманітарній) завдання полягає не 

тільки в поясненні, а й у розумінні того, що відбувається, того, якою є 

сутність предмета дослідження. Останній дається вже не як відчужена 

реальність, а як такий, що проблематизується та виокремлюється з погля-

ду особистості дослідника, його ціннісних установок.

Для гуманітарного пізнання один і той самий об’єкт (ним постає 

текст як такий) може мати різні інтерпретації та пояснення з погляду 

парадигмально-ціннісних засад дослідника. По суті, те ж саме простежує-

мо у квантовій механіці, коли саме позиція спостерігача є визначальною 

стосовно результату дослідження. І в першому, і в другому випадках іде-

ться не про суб’єктивізм — ми радше спостерігаємо предметно-активну 

роль людини як суб’єкта пізнання у виборі стратегії та методології до -

с лідження, що й становить сутність плюралізму в сфері наукової методо-

логії. Це дає змогу в поліфонії різних підходів зафіксувати невичерпну гаму 

сутнісних вимірів об’єктивного світу та творчого потенціалу людини як 

дослідника й, по суті, співтворця цих смислів. Так виявляє себе глибинна 

об’єктивна характеристика наукового пізнання, що полягає в його гу ма ні-

тарно-антропологічному вимірі.

Зазначена тенденція особливо чітко виявляє себе у розвитку науково 

зорієнтованих різновидів практичної діяльності, передусім технічної на-

уки, яка не лише «передає» теоретичне знання у царину практики, а й забез-

печує (як практичне знання) певне розуміння (відображення) людиною 
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світу, розкриваючи водночас перспективи його перетворення, умови пе-

ретворювального буття людини. Тобто технічне знання варто розуміти не 

тільки як знання про уречевлені засоби діяльності, але й як атрибутивну 

характеристику людського буття, своєрідний вимір людської сутності, що 

забезпечує трансформацію пізнавального плану діяльності у конструк тив-

но-перетворювальний. Тому цілком слушним є підхід до технічного знання 

з позицій і власне технологічності, і як характеристики фактичності (на-

явності та суті) людського буття.

Отже, сутність технікознавства, його специфіка можуть бути адекват но 

з’ясовані виключно в широкому науковому та соціально-культурному 

контек сті. Еволюція технікознавства, його об’єкта детерміновані всією су-

с пільно-історичною практикою і насамперед — розвитком матеріального ви-

робництва. Звернемо увагу на ще один план аналізу — в контексті руху від 

абстрактно-теоретичних конструктів до їх предметної реалізації у процесі 

практичної діяльності, що, на відміну від гносеологічного підходу, розкри-

ває власне онтологічні підвалини наукового знання, передусім технічного.

У технікознавстві як теоретичному узагальненні способу даності при-

роди для людини і водночас даності людині її соціальної сутності пред-

метно здійснюється синтез теоретичного та практичного. Аналіз категорій 

«теоретичне» («пізнавальне») та «практичне» («перетворювальне») засвід-

чує наявність не лише їх протилежності, а й об’єктивних, реальних форм 

їх синтезу. Цей синтез можливий уже тому, що він у «зародковому» вигля-

ді міститься в теоретичній та практичній діяльностях суб’єкта, взятих на-

різно. Практика за суттю є такою формою діяльності, в процесі якої від-

бувається трансформація дійсності з метою перетворення її на предмети 

життєдіяльності людини. Проте саме через ці зміни розкривається істин-

на сутність матеріального світу, пізнається об’єктивна істина, що засвід чує 

наявність теоретичного моменту в практичному ставленні людини до світу. 

Тобто вже у межах самої практики наявні єдність пізнавального та пере-

творювального, їх синтез. Це — з одного боку. А з іншого — теоретична діяль-

ність є не тільки пізнавальною. У процесі цієї діяльності, тобто у пізнанні, 

відбувається зміна дійсності. Пізнання є ідеальною реконструкцією пред-

мета, його відтворенням у формі потреби, мети та мотиву. Відповідно у теоре-

тичному відношенні наявний практичний (перетворювальний) момент.

Отже, можливість синтезу теоретичного та практичного об’єктивно 

зумовлена їхньою внутрішньо роздвоєною сутністю і предметно реалі-

зується у духовно-практичній діяльності, в якій дійсність відображається з 

позицій докорінних потреб та цілей людини, а сутнісне — крізь призму 

соціально необхідного. Саме тут протилежність теоретичного та практич-

ного, по суті, нівелюється, оскільки у цій сфері відбувається своєрідне 

«сходження», фокусування теоретичного та практичного, їх предметний 
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синтез. Сфера наукової діяльності та знання, в якій теоретичними засо-

бами відтворюється синтез згаданих форм ставлення людини до світу, в 

яких, по суті, формуються ідеальні моделі нової реальності, і становить 

зміст технікознавства.

Аналіз змістовних особливостей технічного об’єкта, технічного зна-

ряддя, які є визначальними елементами технічної діяльності, дає змогу 

повніше з’ясувати своєрідність технікознавства. У філософському розумін-

ні технічний об’єкт — це не застигле матеріальне утворення, обмежене та 

локалізоване у просторово-часовому континуумі. Такий об’єкт характе-

ризує передусім процесуальність людської діяльності, момент становлення 

матеріальних властивостей об’єкта предметами людської праці, їх опред-

метнення за допомоги знарядь і подальший перехід синтезованих влас-

тивостей у живу форму доцільної діяльності. Інакше кажучи, технічний 

об’єкт — це своєрідне поєднання властивостей речовини природи з влас-

тивостями людської праці, що утворює в підсумку всезагальний спосіб 

технологічної діяльності.

Технічний об’єкт є необхідним, універсальним елементом діяльнос-

ті, без якого вона, по суті, є неможливою саме як людська діяльність. 

Будучи всезагальним та універсальним, технічний об’єкт потенційно 

спроможний спеціалізуватися стосовно конкретних різновидів та форм 

діяльності. Він відображає у собі реальність того, що та як людина реалізує 

в процесі перетворення світу.

У контексті наведеного розуміння теоретичного та практичного, їх 

синтезу та особливостей технічного об’єкта стає можливим з’ясува ти син-

тетичну природу технікознавства, причому водночас у різних ас пек тах. 

Насамперед пізнання світу в ньому органічно злите з перетворенням дій-

сності, фундаментальні дослідження інтеґровані з прикладними (це — 

соціально-функціональний аспект синтетичної природи технічної науки); 

тобто мета технічної науки — пізнання перетворювального процесу. Завдяки 

цьому й забезпечується «адсорбція» теоретичного знання, трансформу-

вання його у предметні структури діяльності. Причому завдяки власному 

теоретичному полю та органічному включенню у свої конструкти ем пі-

рично-досвідного матеріалу саме в технічних науках усвідомлюють та 

формулюють практичні завдання дослідження, а фундаментальна теорія є 

скеровувальним чинником пошуку.

За змістом технічне знання ґрунтоване на результатах суспільних та 

природничих наук, органічно поєднуючи у «переплавленому» вигляді 

гуманітарне та природничонаукове знання, моральні імперативи, прак-

тичний (інженерний) досвід винахідництва (змістовний аспект). Ін те ґра-

тивна взаємодія пізнавальних компонентів є визначально домінантною 

сферою не лише приросту нового технічного знання, але й удосконалення 
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відомих і формування принципово нових пізнавальних засобів технічної 

науки. Причому йдеться не тільки про міждисциплінарну інтеґративну 

взаємодію технікознавства з іншими сферами науки, але й про так званий 

внутрішньодисциплінарний синтез у сфері технічної науки як галузі пі-

знавальної діяльності. Найвищою формою інтеґрації є синтез — виник-

нення у процесі взаємодії компонентів нової якості, яку не можна звести 

до визначеностей елементів, що взаємодіють. Незважаючи на дедалі біль-

шу диференціацію всього фронту технічної науки, спеціалізацію пізна-

вальних засобів і навіть дисциплін, визначальною тенденцією їхнього 

розвитку (що помітно та своєрідно впливає на посилення гносеологічних 

потенцій та вдосконалення конструктивно-перетворювальних можли-

востей) є інтеґративно-консолідувальні процеси. Особливий інтерес у 

мето дологічному значенні викликає вищий (з можливих у межах техніко-

знавства) ешелон пізнавальних засобів інтеґративної природи. Йдеться про 

загальнотехнічні форми та засоби пізнання — поняття (у тому числі катего-

рійні), проблеми, методи, підходи, принципи, концепції, теорії, навіть 

окремі дисципліни. Такі феномени існували й раніше, але їхня питома вага 

та роль у загальному арсеналі пізнавальних засобів технічних наук сьогодні 

значно збільшилася.

Зауважимо, що «піднесення» науки до стану усвідомлення самого 

власне пізнавального процесу (поряд із виявом автономного об’єкта піз-

нання, формуванням своєрідних пізнавальних засобів тощо) належить до 

визначальних рис фундаментальності науки як такої. У цьому розумінні 

часто вживане поняття фундаменталізації інженерно-технічної освіти не 

варто зводити до розширення викладання фундаментальних дисциплін 

або навіть до насичення фундаментальним знанням усіх складових ін-

женерної підготовки. Провідну роль у цьому процесі треба віддати з’я су-

ванню теоретико-методологічних проблем технікознавства як фундамен-

тальної галузі наукового пізнання, яка не є звідною до комплексу нор-

мативно-реґламентувального знання про уречевлені засоби та предмети 

людської діяльності, але яка є ідейно-методологічним каркасом, основою 

всієї сукупності науково-технічних дисциплін та конструктивно-перетво-

рювальної діяльності щодо створення нового.

Загалом дедалі помітнішим стає процес технізації наукового знання, 

тому його необхідно розуміти не лише як насичення науково-пізнавальної 

діяльності технічними засобами (що також є дуже важливим само по собі). 

Технізація науки означає передусім підвищення ролі всіх пізнавальних за-

собів технічного походження та характеру (в тому числі суто теоретичних, 

ідеальних інструментів пізнання) у сфері нетехнічного знання. Тобто за-

галом технізація науки — це зростання вагомості технознання та його пі-

знавальних засобів у всьому організмі науки. Водночас дедалі відчутніше 
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відбувається процес гуманізації технічного знання — наповнення його «осо-

бистісним», залежним від людини змістом — соціальним та психологіч но-

індивідуальним, що традиційному технікознавству не властиве. У наш час 

технічна наука виявляє дедалі більшу сприйнятливість до гуманітарного, 

соціологічного, біологічного знання, яке становить своєрідні моральні, еко-

логічні та інші імперативи суто технічної діяльності.

За умов технізації практично всіх аспектів людської практичної та тео-

ретичної життєдіяльності надзвичайно гостро постала проблема з’ясу-

ван ня самої природи технократизму як своєрідного способу ціннісного 

сприй няття світу. Технізація не є «випадковим» явищем у людській історії, 

по су ті — це невід’ємна форма людського буття; водночас технократизм 

як форма ставлення до світу виявляє себе у різних царинах життєдіяльнос-

ті своєрідно; його сутнісною ознакою є те, що штучно створені предметні 

структури перестають бути опосередковувальною ланкою, засобами діяль-

ності: натомість вони стають самоціллю. Така метаморфоза засобу та мети 

має згубні наслідки у царині духовності, створюючи умови й водночас 

постаючи як причина деґрадації людських ідеалів, моральних та мораль-

нісних засад.

Знайти механізми стратегічного керування гуманізацією технологіч-

ного процесу в самих структурах предметно-практичної діяльності, оче-

видно, неможливо, оскільки технологічний процес передбачає викорис-

тання людини як засобу, але не як мети. Перший, причому абсолютно не-

обхідний крок на шляху гуманізації техніки, технологічної діяльності — це 

фундаменталізація цієї проблеми. Маємо на увазі, що гуманізацію науко-

во-технічного розвитку належить ґрунтувати та обґрунтовувати не просто 

на шляху фундаментального, теоретико-концептуального підходу до ана-

лізу техніки та технічного як такого, а через усебічне системне досліджен ня 

науково-технічної сфери (наукотехносфери) — нової, багатокомпонентної 

реальності (людина — природа — наука — технологія), що розвивається за 

внутрішньо властивими їй закономірностями. Вони формуються як зако-

номірності синтетичні, інтеґральні стосовно законів складових елементів 

техносфери, але водночас не звідні до них. Розум, зокрема, не просто «спів-

працює» з природою, але вводить сам себе як елемент ноосферної системи 

до складу живої природи й у такому розумінні він — «не господар буття, 

а його репрезентант, необхідна розпорядна за своєю функцією сила, яка 

діє не сама по собі, а в контексті загальних космопланетних закономір-

ностей існуючого» [Кримський, 2008: с. 213].

Технологія як об’єктивно-предметний спосіб людської діяльності, 

сутнісна сила суспільної людини в її абсолютно-гуманістичному масштабі 

та гранично широкому соціально-культурному вимірі означає ніщо інше, 

як те, що «освоєна людською діяльністю зовнішня необхідність пере-
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творюється на доцільність творчих результатів цієї діяльності адекватно 

до краси, моральної досконалості (добра) та розумності (істини) буття лю-

дини. Абсолютне у такому розумінні розкривається як всезагальна міра 

людяності в її історичному розвитку» [Кримський, 1981: с. 254].

Технікознавство, технологія, технічне загалом як атрибутивно прита-

манне людині, людській діяльності має стати не антиподом людському, а 

засобом розвитку природного середовища для людини та способом ре-

алізації її творчих можливостей. Таке визначення технічної діяльності, 

техносфери, коли самоціллю, метою та найвищою вартістю оголошують 

людину, а технологічна діяльність стає формою вираження сутності, твор-

чих сил людини, з одного боку, відкриває перспективи духовного оволо-

діння технізацією, технологією (їх опанування), а з іншого — суспільно-

практична природа людини знаходить у технології своє адекватне відобра-

ження, стаючи джерелом її розвитку.

Загалом наголосимо: великий парадокс існування та сутності техніки, 

технічної діяльності полягає в тому, що вони постійно виявляють себе як 

допоміжні засоби для людини у досягненні нею людиновимірних цілей, 

реалізації нею свого творчого та перетворювального потенціалу. По суті, 

так воно і є — у тому розумінні, що техніка постійно присутня у долі лю-

дини, обиранні нею її сенсожиттєвих пріоритетів.

Проте незаперечним є й той об’єктивний факт, що техніка (система на-

укотехніки) із залізною закономірністю «підносить» людину до рівня атрибу-

тивного чинника досягнення не стільки гуманно-цивілізаційних, скільки 

суто технічних цілей. У дедалі прискорюваній гонитві за новими, ефективні-

шими технікою та технологіями, які забезпечують досягнення нових цілей, 

нових стандартів функціювання європейської спільноти, остан ня загубила на 

цих шляхах не когось (чи щось), а саме людину. Людина «розпалася» та ре-

дукувалася до певних соціальних функцій, трансцен ден тного суб’єкта, робо-

чої сили, безособового потоку свідомості тощо. З іншого погляду, вона не-

мовби гранично мала величина у природній тотальності завдяки природній 

визначеності — здатності породжувати ду хов но-ментальні та інтелектуаль-

но-раціональні світи — вочевидь має й призначення бути своєрідним чин-

ником саморозвитку природи. У такому парадигмальному вимірі ідея при-

значення людини як підкорювача (або приборкувача, або опановувача) при-

роди не є переконливою, а найголовніше — веде до цікавої (негуманістично 

зорієнтованої) метаморфози. Маючи на меті підкорити природу, людина 

потрапляє у «пастку» — вона стає заручницею власних, суб’єктивно вмоти-

вованих цілей, тобто реалізація ідей підкорення (підпорядкування) природи 

призводить до підкорення (підпорядкування) самої людини.

Розглядаючи людину та природу як взаємозумовлювальні коеволю-

ційні елементи єдиної ноосферної системи, варто дещо по-іншому (не-
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традиційно) оцінити сутність процесів, що відбуваються у природній 

сфері. Справа в тому, що з позиції одного з елементів системи, а саме — 

людини, ми визначаємо позитивність або катастрофічність (деструктив-

ність) природних процесів. На яких засадах? За якими критеріями? 

Оче видно, що такими є універсальність та загальнозначущість, сталість 

медико-біологічних характеристик людини. Тобто антропні критерії ми 

поширюємо не лише на елементи системи «людина — природа», а й на 

всю систему, якісні визначення якої не звідні до її частин. Крім цього, 

природа як така (а тим паче під техногенним тиском) змінюється (мож-

ливо, еволюціонує) не завжди адекватно до антропних вимог. Це засвідчує, 

зокрема, вся доантропогенна історія природної дійсності. А природні ка-

таклізми у жодному випадку не варто оцінювати як екологічні катастро-

фи. Вони стають такими внаслідок техногенної діяльності людини, у зв’яз-

ку з чим і порушується система природних зв’язків (прямих, тобто безпо-

середніх, та зворотних, тобто опосередкованих). Відтак деструктуруються 

процеси самовідновлення та самоорганізації природних екосистем. За та-

кою («природною») логікою розвитку системи «людина — природа» і лю-

дину, і породжену нею науково-технічну реальність можна розглядати як 

важливі, але не вічні чи то одвічні (або ж як такі, що існують упродовж 

достатньо тривалого часу, навіть з розгляду історії еволюції природи). 

Це — з одного боку. А з іншого — людство, використовуючи досягнення 

науково-технічної думки та технологічного проґресу, водночас потрапило 

у залежність від них. Людство проектує майбутнє, «оглядаючись» на на-

у ково-технічний потенціал соціуму, а у сутнісних вимірах і визначає себе 

ним. Постає цілком логічне питання: чи не змінилася медико-біологіч-

на природа самої людини під тиском техногенних змін і соціальної ди-

наміки життя та діяльності європейської спільноти, коли людина не знає, 

за яким годинником їй жити, коли ця соціальна динаміка стає неспівви-

мірною з біологічною природою людини?

Очевидно, що існує достатній емпіричний історико-антропологіч-

ний та етнографічний матеріал, який засвідчує наявність змін у природі 

людини. Інше питання: чи спричиняють ці зміни відповідні зміни пси хо-

логічно-психічного стану людини як такої, чи адекватно та співвимірно 

відтворюють зовнішню дійсність людина XXI сторіччя та людина антич-

ного світу або бодай людина доби Відродження?

У контексті такого питання та розгляду динаміки системи «людина — 

науково-технічна раціональність — природа» важливо зазначити, що ста бі-

лізувально-універсальна, поєднувально-цементувальна функція належить 

людино-природному феномену, культурі як такій. Саме від її генотипу, 

внутрішньо означених цінностей як ментальних сутностей у підсумку й 

залежать динаміка та спрямування розвитку і наукотехніки, і соціопри-
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родної системи, а також «сутінкова» чи «оптимістична» перспектива єв-

ропейської цивілізації.

Наукова революція XVI—XVII сторіч перемістила центр людського 

неспокою з метафізичних розмислів у царину чуттєво-емпіричного осво-

єння (опанування) світу та використання на практиці теоретично здобу-

того наукового знання. Ці знання втілювали у реальні, предметні структу-

ри практичної діяльності. З часом такий рух не тільки набув масштабних 

вимірів кількісно, охоплюючи практично всі сфери життєдіяльності лю-

дини, але й характеризується використанням дедалі фундаментальніших 

властивостей матерії, зокрема мікросвіту. Сьогодні можна вести мову про 

те, що цей процес вийшов з-під контролю людини як духовної істоти з її 

морально-етичними імперативами. Головним режисером науково-тех но-

ло гічного розвитку стає безконтрольний, нічим не обмежений технокра-

тизм, що виріс і ґрунтований на раціоналістичній парадигмі осягнення 

(опанування) світу. Нині несміливо та споквола звучать голоси щодо необ-

хідності пошуку не стільки раціональних, скільки духовно-раціоналістич-

них вимірів та критеріїв соціального поступу, дедалі частіше звертаються 

(апелюють) до духовних екзистенціалів буття людини як визначальних та 

опорних точок, які, власне, й повинні бути парадигмальними чинниками 

суспільних та індивідуальних цінностей цивілізаційного поступу.

Друга половина XX сторіччя суттєво похитнула оптимістичне пере-

конання у всесильності наукового раціоналізму як засобу досягнення со-

ціального стану, що реалізовує істини Добра та Справедливості. Наука як 

світоглядна парадигма буття людини виявила свої обмеження, і вже зараз 

«виникає сумнів у можливості гностичної рівноваги між запитальними 

ситуаціями та відповідями на них, між евристичною вагою проблем та їх 

розв’язанням. Світ став здобиччю знань, залишивши для нас харизму питань 

(курсив мій. — В.М.)» [Кримський, 2003: с. 3]. Предметно-уречевлений і 

прагматичний спосіб та вимір буття, як виявилося, дуже далекий від 

ідеального та істинного принципу організації світобудови та світовідчут-

тя людини у ній. Виявилося, що у процесі вдосконалення наукового ра-

ціоналізму людина розгубила свої найсуттєвіші та найважливіші екзис-

тенційні та ментальні визначеності, без яких побудувати надійний Дім на-

шого буття неможливо.

Людина є творцем сучасного світу, який водночас відкриває нові мож-

ливості — від планетарно-космічних до субатомних, і все це є підставою 

для експансії предметно-перетворювальної та пізнавальної діяльності. Такі 

кроки, з одного боку, постають як чергові сходинки або щаблі на шляхах 

реалізації ідеології панування — підкорення (підпорядкування, опану-

вання) дійсності, втягування її у смисложиттєву парадигму буття люди-

ни, а з іншого — як вияв невичерпних можливостей людини за допомоги 
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засобів наукової раціональності розкривати свою гностичну природу та 

долучатися до метафізичних смислів буття.

Через більш ніж три сторіччя пошуків та обґрунтування опори буття 

людини поза нею (тобто у фізичному світі) вона повертається до його 

відчуття у своїй духовній метафізичній сутності, яка і є тим самим прилу-

ченням до Абсолюту. Все відбулося немовби згідно з пророчою схемою 

Геґеля — рух уперед із повертанням до вихідного стану. Цей процес ха-

рактерний двома обставинами: по-перше, людина виплекала досконалий 

спосіб самоутвердження та перетворення світу — науковий раціоналізм 

як суто об’єктивний феномен, який, з одного боку, дає змогу прилучитися 

до вищих смислів об’єктивного світу — законів, а з іншого — не стає запо-

рукою досягнення людських ідеалів; по-друге, метафізичні розмисли та 

раціоналістичні практики перестають бути взаємовиключними проце-

сами, вони стають необхідними партнерами у нестримному бажанні лю-

дини зрозуміти, пояснити, опанувати та перетворити світ, а головне — від-

найти та збагнути саму себе.
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БЕСІДИ З ВІЛЕНОМ ГОРСЬКИМ
Мій інститут. «Острів щастя»
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Тетяна 
Чайка

ДОТОРК: УСНІ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Ми починаємо публікацію фраґментів інтерв’ю з 

Віленом Сергійовичем Горським, яке відбулося в жов т-

ні 2006 року. З різноманітного матеріалу цього ін-

терв’ю я обрала спогади про київський Інститут 

філософії — за словами Вілена Сергійовича, «острів 

щастя», на який він потрапив 1963 року, працював 

упродовж 30 років і з яким був тісно пов’язаний до 

кінця свого життя. Інститут — місце, де поруч з 

ним були його друзі, де він зростав як учений, де бу-

ли написані головні його твори. Ці спогади мого 

вчите ля і друга особливо цінні для мене тим, що 

наш інститут бачиться в них очима мудрої, уважної 

і доброї людини.

Тетяна Чайка: Вілене Сергійовичу, я розумію, 

що десять років по закінченні університету Ви не 

мали роботи, безпосередньо пов’язаної з фі ло с о-

фією. Як усе ж вийшло, що Ви потрапили до ін-

ституту?

Вілен Горський: Можна сказати, випадково, за 

щасливим збігом обставин. 1963 року, коли я ще 

працював у Будинку піонерів і водив екскурсії по 

місту, до Києва приїхав мій давній університет-

ський друг і однокурсник Міша Бичваров.

Т.Ч.: А як складалася його доля?

В.Г.: Після університету він повернувся до се-

бе в Болгарію, одразу почав викладати філософію 

у виші. З анкетою в нього було все гаразд, тим 

більше що навчався в Радянському Союзі — тоді 

це було дуже престижно, це був статус. До того ж, 
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Міша добре знав російську мову — вивчив за п’ять років студентства. То-

дор Павлов забрав його у ЦК партії, до свого відділу. Причому, оскільки 

до Болгарії час від часу наїжджали відомі радянські філософи, Мішу як 

випускника філософського факультету і людину, що знає російську мову, 

завжди приставляли до них як супровідника. Таким чином він пе рез на йо-

мився з усією офіційною філософською елітою, яка дуже полюбляла їздити

 до Болгарії у різноманітні відрядження. І вони його з часом за па м’ятали і 

перейнялися до нього повагою. Отак він познайомився з Коп ні ним. І 

Копнін, на знак вдячності, якось організував запрошення Міші до Києва.

Т.Ч.: Хвилиночку, Вілене Сергійовичу. Отже, йдеться про 63-й рік. А 

де тоді був Копнін? І ким він був?

В.Г.: 1963-го він уже був директором київського Інституту філософії. 

А до того, приїхавши до Києва, він працював у політехнічному інституті, 

потім став деканом філософського факультету… Чи був він у Болгарії ще 

як декан, чи вже як директор інституту — не знаю. Але вони познайо ми-

лись, і він запросив Бичварова сюди. Для Міші це було дуже істотно, адже 

тут він п’ять років навчався. Приїхавши, він одразу ж прибіг до нас і 

страшенно обурився, що я перебуваю осторонь від філософії. Я йому 

пояснив, що так сталося не з моєї волі і за нинішніх обставин дорога до 

академічної філософії для мене фактично закрита. І ось він пішов, мож на 

сказати, на авантюру. В бесіді з Копніним він запитав його, як, мовляв, 

справи у Горського. Копнін питає: «А хто це такий?». А Мишко й каже: 

«Як! Ви не знаєте, хто такий Горський? Та це ж…» — і почав співати ме-

ні дифірамби як кращому студентові факультету, як серйозному вченому 

тощо. Понад те, докинув для переконливості, що ми з ним досліджува-

ли українсько-болгарські філософські зв’язки. Ну, якщо зважати на те, 

що ми в наших бесідах інколи заторкували це питання, то десь він, так 

би мовити, був не зовсім неправий. І Копнін мною зацікавився.

Т.Ч.: До того моменту Ви його не знали?

В.Г.: Ні, не знав. Тож він мене запросив до себе, це було десь у травні — 

червні 1963 року, і у нас була розмова. Зрештою він мені сказав: «Ну ось, 

давайте домовимося так. Працюйте разом з Бичваровим над написанням 

книги про українсько-болгарські філософські зв’язки. Коли напишете 

книгу, це буде достатньою підставою для того, щоб взяти вас до Інституту 

філософії. А в інституті ми цю книгу рекомендуємо до друку».

Т.Ч.: А як Ви його запам’ятали? Ви ж його тоді вперше побачили?

В.Г.: Що й казати, Копнін справляв дуже гарне враження.

Т.Ч.: Він же молодий тоді був?

В.Г.: Молодий, високий, вальяжний. Московська говірка... Ну дуже 

гарна людина.

Т.Ч.: Либонь, такий собі пан?
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В.Г.: Пан, але заворожливий.

Т.Ч.: Відрізнявся від нашого київського начальства?

В.Г.: Відрізнявся. З одного боку, він справді явно був пан, до того ж 

інтелектуал і вчений, а з іншого — якось зовсім без апломбу, дуже простий 

і людяний у спілкуванні. Згадую, буквально через кілька місяців після 

нашого знайомства ми з моєю дружиною Тамілою Василівною абсолют-

но випадково здибалися з ним на пероні вокзалу. І ось він мене зупинив, 

почав розпитувати про наше життя-буття тощо. Такий у нього був стиль 

спілкування: завжди підкреслено на рівних, але разом з тим відчувалося, 

що це прагнення до рівності демонструє інтелектуал.

Т.Ч.: А Бичваров на той час уже поїхав?

В.Г.: Так. Це вже було пізніше, опосередковувальною ланкою між 

мною і Копніним тоді вже був Попович.

Т.Ч.: А де на той час був Попович?

В.Г.: Закінчив інститутську аспірантуру і був у відділі логіки науково-

го дослідження. 

Т.Ч.: Отже, як розвивалися справи далі?

В.Г.: Після розмови з Павлом Васильовичем я розпочав інтенсивно 

працювати над книгою. Природно, інтервал для роботи мав би бути значно 

більшим, аж ось у вересні приходить Попович і радить негайно йти до 

Копніна. А в інституті на цей час склалася така ситуація. Після приходу 

Копніна дуже багато друзів Острянина пішло, і утворилася велика кіль-

кість вакантних місць. Причому існувала загроза, що коли ці вакансії 

не будуть заповнені до кінця року, то їх викреслять зі штатного розкладу 

інституту, віднімуть. І от у вересні — жовтні 1963 року Копнін оголошує 

масову мобілізацію для заповнення вакантних місць.

Т.Ч.: Це ж скільки він до того був директором?

В.Г.: Приблизно рік. І ось, серед цих волонтерів опинився і я. До нашо-

го відділу прийшли тоді Іваньо, я і Володя Роменець. Троє.

Т.Ч.: Як називався тоді ваш відділ?

В.Г.: Історії філософії на Україні.

Т.Ч.: А хто іще тоді за цим терміновим набором потрапив до інституту? 

Кого ще можете згадати?

В.Г.: Ти знаєш, я вже не пригадаю.

Т.Ч.: А хто там уже працював, коли Ви туди прийшли?

В.Г.: У відділі тоді працював Євдокименко, він був завідувач відділу, 

Сундарєва Марія Іванівна… Ну, Женя Пронюк, але він, по-моєму, при-

йшов разом з нами. По суті, весь відділ зібрався тоді… А, Володя Губенко. 

Він до того часу працював у відділі філософських проблем природознавства, 

а перейшов до нашого. Нічик Валерія — вона теж вже була в інституті і теж 

у відділі філософських проблем природознавства, і ось перейшла до нас.
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Т.Ч.: А цікаво, вона потрапила до інституту одразу після університе-

ту або ж таким шляхом, як Ви?

В.Г.: Ні, вона потрапила одразу. Вона поступила до аспірантури, на-

писала дисертацію про Богомольця, ще у відділі філософських проблем 

природознавства. А потім пішла у декрет, народила дівчинку, кілька ро ків 

була вдома і повернулася вже у відділ історії філософії на Україні.

Т.Ч.: А які тоді ще були відділи в інституті?

В.Г.: Бачиш, Копнін же все перебудував. До того були відділи діама-

ту, істмату, критики сучасної буржуазної філософії, історії філософії на 

Україні… Копнін створив відділ логіки наукового дослідження і взагалі 

поставив питання про те, що відділи мають створюватися не за прийня-

ти ми розділами філософії, а на проблемній основі, відповідно до тієї 

чи тієї проблеми, що її розробляють їхні співробітники.

Т.Ч.: А традиції дослідження загальної історії філософії, як це роби-

ло ся в Москві, не було?

В.Г.: Ні, ні. Річ у тому, що в Радянському Союзі існував поділ праці: 

загальна історія філософії — це Москва, Ленінград, а історія філософії 

периферії — це місцеві, реґіональні історики філософії.

Т.Ч.: І іншої історії філософії не було?

В.Г.: Ні, іншої не було. Тобто були одиниці, які самостійно вивчали 

Геґеля, Канта або ще когось, працюючи у вузах, але в Інституті філосо фії 

відділу з всесвітньої історії філософії як такого бути не могло. Були відділи 

критики сучасної буржуазної філософії та історії філософії на Україні.

Т.Ч.: Етики і естетики не було?

В.Г.: По-моєму, ні.

Т.Ч.: Мазепи тоді не було ще в інституті?

В.Г.: Мазепа був… А, і естетика була. Гончаренко був тоді завідувачем 

цього відділу, Микола Васильович. Ну, Мазепа був тоді молодий…

Т.Ч.: Але ж він з Вами не навчався?

В.Г.: Ні, він кінчав філософський факультет, але десь на курс раніше.

Т.Ч.: А де був розташований інститут?

В.Г.: Інститут був розташований на нинішній Грушевського, 4, в бу-

динку секції суспільних наук, на останньому поверсі, на сьомому. А до того 

часу він був на вулиці Чекістів, десь там, приблизно, де зараз Інститут со-

ціології. Але я цього періоду не застав, я тільки чув, як про це розповідали.

Т.Ч.: А тоді це була академічна структура чи партійна? 

В.Г.: Академічна, це все ж таки був Інститут філософії. Біляпартійна, 

безперечно. Тож потім, коли з’явився цей будинок, інститут перевели туди 

на сьомий поверх. Ми там займали шість кімнат. Копнін нам казав: «Ви 

всім скаржитеся, що нам тісно. Але, не приведи Боже, не доведіть до того, 

щоб нам розширили приміщення, тому що тоді примусять ходити щодня».
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Т.Ч.: А як ходили? Були службові дні?

В.Г.: Так, як і зараз. Взагалі досить ліберальний режим був. У розумінні 

відвідувань і всього іншого.

Т.Ч.: Вілене Сергійовичу, Вас прийняли науковим співробітником чи 

лаборантом?

В.Г.: Мене взяли виконуючим обов’язки молодшого наукового спів-

робітника. А потім, як минув, здається, рік, уже оголосили конкурс і за кон-

курсом обрали молодшим науковим співробітником.

Т.Ч.: Тоді цю посаду можна було отримати без наукового ступеня?

В.Г.: Так. Тоді ж було не до жиру, аби живу. Молодший науковий спів-

робітник — це за умовою була посада без ступеня.

Т.Ч.: А от заробітна платня — як вона співвідносилася, скажімо, з 

зарплатою шкільного вчителя або піонервожатого?

В.Г.: Я не пам’ятаю. Здається, не дуже відрізнялася. Маленька зарпла-

та була. Ну, можливо, трохи вища за вчительську. Коли захистив кан ди-

датську — отоді помітно більшою стала. Для мене це було, звичайно…

Т.Ч.: Ця зміна була дуже значною?

В.Г.: Дуже.

Таміла Василівна: Зарплата була 90 карбованців на місяць. Я точно 

пам’ятаю. А я одержувала 78. Я вже закінчила  інститут, працювала у ве-

ликій бібліотеці, і у нас така зарплата була. І ми на цю зарплату жили. Ніхто 

не допомагав нам.

Т.Ч.: Отже, це виходить 170 карбованців на трьох, — вже ж був у вас 

маленький Серьожа?

Т.В.: Так. А потім, після захисту, він одразу почав 400 одержувати.

В.Г.: Ні, менше. 160.

Т.В.: А, так. 400 — це після захисту докторської дисертації.

В.Г.: 160. І все одно, для нас це була дуже велика сума; раптом у нас з’я-

вилися якісь вільні грошики. Шапку, бач, можна було купити. Такі гроші.

Т.Ч.: Вілене Сергійовичу, скажіть мені, будь ласка, таке. От ми зу пи-

нилися на Вашому щасливому приході до інституту. А коли Ви ще вчилися 

в університеті,  що там тоді знали, що говорили про інститут, чи вважали 

його бажаним місцем роботи?

В.Г.: Не було ніякого спілкування з інститутом. У колі студентів, де я 

обертався, практично нічого не знали про інститут філософії.

Т.Ч.: Ніхто з інституту у вас не викладав?

В.Г.: Та ні… Директором інституту був Омеляновський, потім його 

змінив Острянин, але ні за того, ні за іншого жодних контактів з інсти-

ту том на рівні студентської маси не було. Викладачі, певно, якось спіл-

кувалися…

Т.Ч.: Спільних наукових конференцій не було?



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 2 103

Бесіди з Віленом Горським. Мій інститут. «Острів щастя»

В.Г.: Ні, ні. Та й узагалі наукові конференції, такі, які заторкували б 

студентську масу, траплялися вкрай рідко. За всі свої студентські роки я 

хіба що одну таку пригадую, та й та мала суто навчальний, локальний ха-

рактер, не виходячи за межі студентства старших курсів філософського 

факультету.

Т.Ч.: А розподіл до інституту випускники тих років отримували?

В.Г.: Так. Отримували, я так думаю. Хоча точно не знаю, чи одразу, чи 

для них теж був якийсь перехідний період, як і для всіх інших. У будь-якому 

разі, коли я прийшов до інституту, там уже працювали Валерія Нічик, 

Володя Губенко, Серьожа Кримський. Кримський, наскільки мені відо-

мо, відпрацював належне у школі на Подолі, а потім влаштувався в інсти-

тут лаборантом. Раніше за мене поступили туди в аспірантуру Мирослав 

Попович, Ігор Бичко.

Т.Ч.: Тобто це вже безпосередньо Ваш курс?

В.Г.: Так, моє, так би мовити, покоління. Попович і Кримський на рік 

старші за мене, а Бичко — мій однокурсник. На 63-й рік Попович уже 

захистив кандидатську, Ігор теж. Ігор, щоправда, тоді перейшов на робо-

ту до університету. Тож коли я прийшов, в інституті вже зібралося коло 

людей, яких я знав з часів свого студентства. Той же Володя Мазепа, По-

пович — вони вже працювали там.

Т.Ч.: А цікаво, коли Ви були на четвертому, п’ятому курсі — вже ж були, 

певно, якісь розмови про розподіл?

В.Г.: Розмови про розподіл… Ми від початку усвідомлювали, що для 

нас закрито шлях роботи за спеціальністю на кафедрі філософії — че рез 

суто технічну обставину нашої безпартійності. Тож проблема розподілу 

вирішувалася цілком однозначно — усіх до школи. Можливість чогось ба-

жати зводилася лише до місця, куди ти отримував призначення. За че пи ти-

ся в Києві було надзвичайно важко; загалом, це була амплітуда шкіл. Фа-

культет налаштовував нас на роботу викладачами історії в середній школі. 

І, як окремий виняток для тих, кому не до снаги був такий тип діяльності, — 

робота в так званих обласних лекційних бюро товариства «Знання». Там 

були штатні посади лекторів. Понад те, у нас навіть була лекційна практика. 

Я, наприклад, місяць працював у Рівному, в місцевому лекційному бюро. 

Там потрібно було підготувати лекцію для широких мас населення і потім, 

згідно з планами бюро, виступати з цією лекцією перед трудящими.

Т.Ч.: Те, що називалося пропаґандою?

В.Г.: Так, пропаґанда. Отаке було коло можливих занять. Інститут фі-

лософії якось не уявлявся нам серед місць можливої роботи. Хоча я не 

узагальнюю, я кажу не про всіх, а про своє коло.

Т.Ч.: А тогочасних українських філософів Ви знали? Я не кажу про 

підручники.



104 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 2 

Тетяна ЧАЙКА

В.Г.: Підручників не було. Знали Омеляновського як фахівця в галузі 

філософських проблем природознавства. Оце, здається, і все.

Т.Ч.: Вілене Сергійовичу, коли Ви прийшли до інституту, що змінилося 

у Вашому інтелектуальному житті?

В.Г.: Ну, зміну для себе я відчув надзвичайно масштабну, оскільки пе-

реходив із сфери середньої школи, будинків піонерів тощо до науково-

дослідного інституту. Але справа в тому, що зміна ця була дуже значущою 

і для тих, хто опинився в інституті раніше за мене. По суті, перебування 

в 1962—68 роках на директорській посаді Копніна інститут перетворило. 

На нас із заздрістю дивилися всі наші колеґи з інших гуманітарних інсти-

ту тів Академії наук — ну, будинок же ж величезний, сім поверхів! Там роз-

ташувалася вся секція суспільних наук — інститути історії, археології, 

літератури, мовознавства, фольклору та етнографії...

Т.Ч.: Ви якось спілкувалися зі співробітниками інших інститутів?

В.Г.: Так, спілкувалися. Ну, по-перше, вчена рада із захистів була об’єд-

наною.

Т.Ч.: Як це?

В.Г.: А ось як. Скажімо, Попович захищав свою докторську дисертацію 

на вченій раді, де головував Білодід, директор інституту мовознавства… 

Тобто це була вчена рада, до якої увіходили науковці з інститутів історії, 

мовознавства тощо. Єдина вчена рада секції суспільних наук.

Т.Ч.: І така система існувала не один рік?

В.Г.: Ну, це було природно, адже докторів було один, другий, та й годі. 

Два-три доктори філософії на всю Україну — з кого ж ти збереш учену 

раду?.. До того ж усі в одному будинку — природно, що якесь спілкування 

було. Й усі з заздрістю дивилися на нас. Поміж усіма іншими ми — це дуже 

чітко поставало на рівні самосвідомості — відчували себе на такому собі 

острові щастя. І стосовно колишнього інституту, і стосовно інших інсти-

тутів суспільних наук.

Т.Ч.: А що конкретно все ж таки змінилося з приходом Копніна?

В.Г.: Стиль життя. Я прийшов у сім’ю. Це була одна сім’я, дуже дружна 

сім’я. Справді, адже інститут тоді був невеличкий — по-моєму, людей десь 

40—50. І от завдяки Копніну всім передавався настрій єдиної родини — 

дуже толерантної, доброзичливої до всіх своїх членів, з незмінним відчуттям 

гумору та іронії у спілкуванні. Подією було вивішування гумористичної 

газети, яку традиційно малював Попович.

Т.Ч.: Це ж іще з ваших студентських часів тривало?

В.Г.: Так, так… І головним героєм карикатур там завжди був сам Копнін. 

Коли вивішувалася газета, на весь коридор лунав регіт Копніна, який з 

насолодою споглядав оті, так би мовити, знущання, що їх чинили над ним 

його співробітники.
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Т.Ч.: І це був зовсім новий струмінь, порівнюючи з тим, що було доти? 

І в університеті теж такого не було?

В.Г.: Так, в університеті такого не було. Там усе було досить офіційно.

Т.Ч.: І в газеті «Шиповник» теж?

В.Г.: Ні, газета «Шиповник» гарна була, але викладачів там не чіпали.

Т.Ч.: Тобто уявити собі там карикатуру на декана було неможливо?

В.Г.: Ні, ні. А в інституті справа гумористичною газетою не обме-

жувалася. От, скажімо, засідання вченої ради Копнін перетворив на подію. 

Формально ми, молодші співробітники, не були членами ради і не мали 

туди ходити. Але ми спеціально планували свій час, аби ці засідання не 

пропускати. Туди набивався весь інститут, тому що це було подією.

Т.Ч.: А чому?

В.Г.: Ну, перш за все, Копнін був єдиним з філософів України, який 

дуже активно їздив за кордон. Тоді це було великою рідкістю. Адже на всі 

офіційні міжнародні філософські зібрання запрошення отримував Ра-

дянський Союз, і делеґація зазвичай складалася з чотирьох москвичів і 

когось одного з периферії. Оцим єдиним не-москвичем щоразу й ви-

являвся Копнін. Проте вся справа в тому, що це ж був Копнін, який за 

своїм інтелектуальним розвитком стояв на голову вище за багатьох отих 

мос ковських офіціозів, які їздили туди. І через це інколи Копніна від-

ряджали навіть у такі вояжі за кордон, на які просто не зважувалися 

мітіни, юдіни, йовчуки та подібні до них. Так, Копнін один із перших 

здійснив турне по американських університетах, виступаючи там з лек-

ціями з філософії.

Т.Ч.: Він міг читати лекції англійською мовою?

В.Г.: Ти знаєш, я якось не пам’ятаю. Не знаю, може там був пе ре клад…

Т.Ч.: А взагалі він знав мови?

В.Г.: Я думаю, що знав.

Т.Ч.: Що саме по собі у нас тоді було подією.

В.Г.: Так, саме по собі. Але подією ставала обов’язкова доповідь Коп ні-

на про кожну з своїх поїздок на вченій раді. Це завжди був довгий і 

неймовірно захопливий виступ, в якому Копнін заторкував усі зрізи, по-

чинаючи із суто побутових вражень, які він одержав за отою «залізною 

завісою», і включаючи, як головну складову частину доповіді, досить при-

датний для розуміння виклад суті тих філософських проблем, в об говорен-

ні яких він брав участь, перебуваючи за рубежем. Не було жодного філо-

со фа-москвича, який через ті чи ті обставини з’явився в Києві, якого б 

Копнін не «витягнув» зі спеціальною доповіддю на засідання вченої ради. 

Тобто вчена рада, на додачу до розгляду своїх поточних справ, пере тво-

рювалася таким чином на справжній центр інтелектуального спілкування, 

цілком виправдовуючи свою назву «вченої».
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Копнін також запровадив реформу структури інституту. Інститут від-

тоді поділяється на відділи не за окремими філософськими науками, 

скажемо так, а за проблемами. Тобто кожен відділ працює над розв’язанням 

якоїсь проблеми. Це був такий його відпрацьований підхід.

Т.Ч.: А кого ставили завідувачами відділів?

В.Г.: Ну, сам Копнін був завідувач відділу, Євдокименко був завіду вач 

відділу, Дишлевий — завідувач відділу філософських проблем при родо-

знавства, Коваль такий був…

Т.Ч.: Це все були люди старшого віку?

В.Г.: Ну, так.

Т.Ч.: А «старшого» — це як? Близько сорока?

В.Г.: Так, десь близько сорока. Аветисяну, який очолював відділ кри-

тики сучасної буржуазної філософії, було дещо більше…

(Далі буде)

Тетяна Чайка — кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту філо со-

фії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України. Сфера наукових інтересів — 

історія давньоруської філософської думки, етика, юдаїка.
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БІБЛІЙНА І ПАТРИСТИЧНА
БОГОСЛОВСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Юрій Вестель, 
Дарина Морозова

ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

Спільний семінар Лабораторії наукового перекладу та 

Робочої групи «Європейського словника філософій», прове-

дений 2 лютого 2011 року, був присвячений темі «Біблійна 

і патристична богословська термінологія». 

1. Труднощі перекладу 
окремих новозавітних термінів
Переклад такого складного й багатовимірного 

тексту, як Новий Завіт (НЗ), викликає неабиякі 

труднощі й тому висуває особливі вимоги до пе-

рекладача. Текст НЗ написаний грецькою мо-

вою, ускладненою семітизмами та біблійними 

кон цептами. Цей біблійно-семітський субстрат 

є неоднорідним, бо складається із власне гебра-

їзмів, т. зв. «септуагінтизмів» (особливостей Сеп-

туагінти, грець кого перекладу з гебрейського 

Ста рого Завіту, які теж переважно є гебраїзмами), 

арамеїзмів чи арамейської підоснови й небагатьох 

латинізмів. Тому постає одне з важливих питань 

такого перекладу: що робити із семітськими на-

шаруваннями? Пе редавати безпосередньо (об-

минаючи грецькі звороти) їхній смисл значить 

створювати дещо штуч ну ситуацію, бо автори НЗ 

переважно залишали семітські звороти у дослів-

ному переданні їх (тоб то за принципом не «функ-

ційного», а буквального перекладу, чому вони, 

власне, і присутні там саме як семітизми). Завдяки 

традиції багато таких зворо тів увійшли до складу 

слов’янських мов, зокрема української, стали 
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приказками, прислів’ями тощо. Тож видається доречним залишати їх са-

ме семітизмами («біблеїзмами»).

Наразі маємо три основні українські переклади Біблії (не враховуємо 

перший переклад П. Куліша, І. Пулюя та І. Нечуй-Левицького як очевид-

ним чином мовно застарілий): митр. Івана Огієнка (перше видання Ново-

го Завіту 1942 р., повної Біблії 1958 р.; нижче скорочено Ог), «римський» 

переклад о. Івана Хоменка (перше видання 1962 р.; нижче Хом) і Ук ра їн-

ського Біблійного Товариства (1997 р.; нижче УБТ), автором якого є о. Ра-

фаїл Турконяк, а редакція здійснена колективом співробітників УБТ на 

чо лі з Д. Степовиком. З них перший є більш буквальним, в науковому сто-

сунку орієнтований на старе і переважно православне біблієзнавство; він 

виконаний під значним впливом російського Синодального і цер ков но-

слов’янського перекладів. Другий значно ближчий до «функційного» 

підходу, зорієнтований на більш нову й західну біблеїстику (з перекла дів — 

переважно на т. зв. Єрусалимську Біблію). При створенні третього пере-

кладу УБТ початковий надто дослівний варіант Турконяка було від ре-

даґовано з намаганням балансувати між досягненнями двох попередніх 

перекладів, без дотримання чітких наукових і богословських принципів. 

(Крім згаданих перекладів вийшли друком кілька видань НЗ з окремими 

оновленнями та виправленнями огієнківського перекладу на Заході та в 

Києві за радянських часів.)

Звісно, жоден із цих перекладів не є науковим. Таким чином, користу-

вання новозавітними термінами в науковій літературі ставить завдання 

наукового перекладу НЗ. Таким перекладом було б якомога точне (тобто 

настільки дослівне, наскільки це вможливлює мова-реципієнт) відтво-

рення сучасною мовою грецького тексту, що точно передавало б семітиз-

ми та інші незвичні звороти (які виникали часто з незрозумілих нам до 

кінця причин), причому нерідко доводилося б удаватися до слов’янізмів. 

Звісно, це зробило би читання перекладу (як і будь-якої наукової праці) 

не простим і потребувало б зусиль і співпраці від читача. Безумовно, на-

у ковий переклад має супроводжуватися докладним історико-філологічним 

коментарем. Не останньою чергою перешкодою читанню такого перекладу 

має бути незвичне для традиційного сприйняття передання деяких тер-

мінів і зворотів. Саме спротив із позицій традиційно усталеного прочитан-

ня й розуміння НЗ і виявився на семінарі.

Цей семінар — перший із богословської термінології, тому ми мали 

обмежитися кількома термінами для прикладу. Вони запозичені переваж-

но з початку першого тексту НЗ — Євангелія від Матвія. 

1. Εὐαγγ έλιον  (спочатку — у світській еллінській мові й також у Старому 

Завіті [besorah] — нагорода за добру звістку, особливо у військових і полі-

тичних контекстах, потім — сама ця добра звістка) зазвичай залишається 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 2 109

Біблійна і патристична богословська термінологія

без перекладу: євангеліє, хоча мало б перекладатися благовістя, благовіству-

вання чи благовість, як εὐαγγ ελιστής — благовісник (Діян. 21:8, Еф. 4:11, 

2 Тим. 4:5 в Ог, але в Хом євангелист, в УБТ євангеліст в Діян., благовісник в 

Еф. і 2 Тим.). Так, Вульґата: euangelium. За зразком Вульґати, у всіх німець-

ких і польських перекладах це слово також транслітероване (хоча в мен-

шості перекладів зустрічається gute Botschaft, Dobrą Nowinę), але в ан-

глійських, більш традиційних — gospel, тоді як у нових — переважно good 

news. Французькі версії мають la bonne nouvelle, але також l’Évangile, час-

то у сполученнях l’Évangile de Dieu, l’Évangile de Fils.

Інші українські варіанти радісна, добра звістка або новина менш 

прийнятні головним чином через втрату цільності слова. Крім того, у НЗ 

εὐαγγ έλιον  зустрічається суто у значенні звістки Бога, зверненої до людей 

(на відміну від класичної літератури та Старого Завіту, де його вживають 

як у світському, так і в релігійному контексті). Тому тут цілком доречні 

незвичність і піднесеність благовістя щодо побутової мови. Нарешті, шко-

да було б не скористатися традиційною для слов’янських слів відповід-

ністю εὐ = благо.

Дієслово εὐαγγελίζομαι, виходячи з вищесказаного, найкраще пере-

к ладати благовіствувати чи благовістити. Вульґата знову залишає без пе-

рекладу: euangelizo.

2. Κύριος. Тут точність, здається, потребує відмови від іменування 

Гос подь стосовно Ісуса, адже κύριος означає «пан» або «господар» і первіс-

но не несло конотацій божественності, які має для нас слово Господь. Але 

ситуація  надзвичайно ускладнюється походженням і вживанням κύριος у 

Септуагінті, де воно стало замінником священного імені Ягве: ми не зав-

жди впевнені, де саме в Новому Завіті та якою мірою підхоплюється тради-

ція цього вживання. Якщо це часто очевидно стосовно Бога Отця (Мт 5:33; 

Мк 5:19; Лк 1:6, 9, 28, 46; 2:15, 22; 7:33; 8:24) чи в цитатах зі Старого Завіту 

(Мт 3:3; Мк 1:3; Лк 3:4;  Ін 1:23), то з такою ж певністю визначити, кого 

стосується κύριος — Бога Отця чи Ісуса — і, відповідно, чи є це ремінісцен-

цією священного Імені, не завжди можна (Діян 9:31; 1 Кор 4:19; 7:17; 2 Кор 

8:21; Кол 3:22b; 1 Сол 4:6; 2 Сол 3:16).

У таких виразах, як пан виноградника (Мт 20:8; 21:40; Мк 12:9; Лк 20:13, 

15), пан дому (Мк 13:35), пани (Ог: хазяї, Хом: господарі) осля (Лк. 19:33), 

протиставлення «пан — раб» (Ін. 13:16; Мт. 10:24f; 18:31f; 24:48;  Лк. 12:36,  

Лк. 12:46, 12:37, 42b; 14:23; Ін. 15:15; Рим. 14:4a;  Еф. 6:9a; Кол. 4:1), у звер-

ненні раба до пана «пане» (Мт. 13:27; 25:20, 22, 24; Лк. 13:8; 14:22; 19:16, 18, 

20, 25) чи Сарри до Авраама (1 Пет. 3:6), юдеїв до Пілата (Мт. 27:36) або 

просто як шанобливе звернення «пане» (Мт. 25:11; Ін. 12:21; 20:15; Діян. 

16:30; Апок. 7:14), і також стосовно Ісуса (Мк. 7:28; Мт 8:2, 6, 8, 21, 25; 9:28; 

14:28, 30; 15:22, 25, 27; 16:22; Лк. 5:8, 12;  9:54, 61; 10:17, 40; 11:1; 12:41, 
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Ін. 4:11, 15, 19, 49; 5:7; 6:34, 68), звісно, недоречно було б вживати «гос-

подь» (як цього постійно дотримується церковно-слов’янська і як вжи-

вають стосовно Ісуса у всіх традиційних перекладах). Таке вживання по-

дибуємо у більшості західних перекладів (англ.: owner, master, sir, хоча іноді 

lord; фр.: maître, іноді seigneur), крім німецького і польського, де майже 

всюди витримується Herr i pan. Але чи можемо ми, як у польському пере-

кладі, писати «пан» стосовно Бога Отця й Ісуса Христа (там, де очевидно, 

що мається на увазі дещо більше, ніж шанобливе ставлення, як у Діян. 5:14; 

9:10-11, 42; 11:23f; 22:10b; Рим. 12:11; 14:8; 1 Кор. 6:13-14, 17; 7:10, 12; 2 Кор. 

5:6, 8; Гал. 1:19;  Кол. 1:10; 1 Сол. 4:15b; 2 Сол. 3:1; Євр. 2:3; Іс. 5:7f, особли-

во у Павловій формулі ἐν κυρίῳ, 1 Кор. 11:11; Філ. 16; 1 Кор. 4:17; Еф. 6:21; 

1 Кор. 9:2)? Але якщо ми вирішимо поділити всі місця з κύριος на дві час-

тини — «пан» і «Господь», — в деяких ми не будемо певні: Мк. 2:28: а тому 

то Син Людський Господь і суботі (Ог) (тут «син людський» може означати 

просто людину, тобто кожна людина є господарем суботи); Мт. 9:38: тож 

благайте Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він робітників вислав (Ог); 

Лк. 1:43: І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? (Ог) 

(навряд чи Єлизавета вважала дитя Марії Богом, тому тут краще «мати па-

на мого» — звична на Сході шанобливість).

3. Χριστός означає помазаний чи помазаник, бо є перекладом (а не 

транскрипцією) відповідних гебрейського та арамейського слів, отже по-

винно було б перекладатись, а не залишатись без перекладу. Хоч і можли-

во, що слово «Христос» уже в ранній період могло сприйматися як ім’я, 

але більш усвідомлено воно мало значення титулу, як це цілком очевидно 

у Діян. 2:36: Отож, нехай ввесь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Хрис-

том учинив Бог Його, Того Ісуса, що Його розп’яли ви! (Ог) (ἀσφαλῶς οὖν 
γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός, 
τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε). Також Рим. 10:9; 1 Кор. 12:3; 8:6; 

Флп. 2:11, хоч ці місця потребують коментарів.

4. Так само ἀπόστολος означає посланець і мало б так і перекладатися, а 

не бути залишеним без перекладу. 

5. Царство у виразах «Царство Небесне» і «Царство Боже» точніше пе-

редавалось би за змістом єврейським поняттям, що лежить у його основі, 

як «царювання» — процес або, ще точніше, стан, а не реґіон під владою, як 

мимоволі ми розуміємо наше слово «царство». Отже, замість «Царства 

Божого (Небесного)» мало б бути «царювання (чи володарювання) Бога» 

або «царювання Небес», тобто знову-таки Бога (за єврейським звичаєм за-

міняти слова, що позначають Бога, іншими словами). 

6. βαπτίζω — занурювати, обмивати, вмочувати, бути просякнутим в 

УБТ передається майже завжди як «хрестити», в Ог і Хом «христити»; 

відповідно βάπτισμα, βαπτισμός — занурення, обмивання — «хрещення», 
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«хрищення»; βαπτιστής занурюватель, обмиватель — Хреститель, Хрис-

титель. Показові винятки: Мк. 7:4, Лк. 11:38, звідки ясно, що це звичай ні 

слова, які ще не встигли тоді набути винятково релігійного змісту. Всі ці 

слова (як і наступне «воскрешати») жодним чином не повинні були б ви-

кликати асоціації з хрестом. Безумовно, важко відхилити усталений пере-

клад «хрестити», «хрещення», «Хреститель», замінивши ці слова на, при-

пустімо, «омивати», «омиття», «Омиватель», як це спробували зробити для 

російськомовного перекладу В. Кузнєцова («омывать», «омовение») і для 

англійського — Complete Jewish Bible (to immerse, immersion, Yochanan 

the Immerser). Якщо останній переклад послідовно дотримується цієї кон-

цепції, то в Кузнєцової все ж таки Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής залишився «Иоан-

ном Крестителем», а «крестить(ся)» залишилося у Мт. 28:19 (про заповіт 

хрестити всі народи), 1 Кор. 1:17 (протиставлення хрещення і благовістя), 

15:29 (про хрещення «за мертвих»).

7. Подібно до цього ἐγείρω підіймати, будити в певних контекстах пе-

редається як «воскрешати» (Мт 10:8; Ін 5:21; 12:1, 9, 17; Діян  3:15; 4:10; 

5:30; 10:40; 13:37; 26:8; Рим 4:24; 8:11; 10:9; 1 Кор 6:14; 15:15ff; 2 Кор 1:9; 

4:14; Гал 1:1; Еф 1:20; Кол 2:12; 1 Сол 1:10; Євр 11:19; 1 Пет 1:21), у пасив-

ному стані — «воскреснути» (Мт 14:2;  16:21; 17:9;  26:32; 27:52; Мк 6:14; 

12:26; Мк 14:28; 27:64; Лк 7:22; 9:7; 20:37; Лк 24:6;  Ін 2:22; 21:14; 1 Кор 

15:15f, 29, 32, 35, 44, 52; Рим 6:4, 9; 7:4; 1 Кор 15:12f, 20; 2 Кор 5:15; 16:6; 

2 Тим 2:8; 28:7; 17:23; 26:34; Рим 4:25). Але  тут можна спробувати послі-

довно передавати це слово звичайними значеннями «підіймати», «піді-

й матися», «вставати» (як це цілком природно у лат. suscito і resurgo, англ. 

raise, франц. relève, нім. erwecken чи навіть auferwecken і auferstehen, як у 

більшості німецьких перекладів, пол. wzbudzić), бо часто контекст під-

казує, як треба розуміти той чи інший зворот: «підняти (чи розбудити) з 

мертвих», «встати (чи прокинутися) з мертвих».

8. Не варто перекладати слово амінь. Це гебрейське слово залишено без 

перекладу в грецькому тексті, але ще важливіше те, що його вживання 

Ісусом не має жодних прецедентів у всій давній літературі. З відомих нам 

перекладів амінь без перекладу залишає тільки німецький «Переклад єд-

ності» (Einheitsübersetzung).

9. Γένεσις — походження, генеза, виникнення, становлення. Вжито у 

Мт. 1:1, 18; Лк. 1:14; Як. 1:23, 3:6. Але всі ці місця не прості. У класичній 

літературі цей термін означає походження від предків і також народжен-

ня. Наприклад, у Діодора XVII.51.3 жрець храму Аммона промовляє Алек-

сандру Македонському: а доказом [твого] походження від бога буде велич 

успіхів у [твоїх] справах (τεκμήρια δ΄ ἔσεσθαι τῆς ἐκ τοῦ θεοῦ γενέσεως τὸ 
μέγεθος τῶν ἐν ταῖς πράξεσι κατορθωμάτων); Арріан, Анаб. VII.29.3: А те, що 

він підносив своє походження до бога — і це мені не видається великою 
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про виною (ὅτι δὲ ἐς θεὸν τὴν γένεσιν τὴν αὑτοῦ ἀνέφερεν͵ οὐδὲ τοῦτο ἐμοὶ δοκεῖ 
μέγα εἶναι αὐτῷ τὸ πλημμέλημα); Діодор II.5.1 про народження Семіраміди; 

IV.39.2 про процес усиновлення Геракла Герою: Гера піднялася на ліжко і, 

прийнявши Геракла до [свого] тіла через одежі, скинула на землю, наслідую-

чи справжні пологи (τὴν ῞Ηραν ἀναβᾶσαν ἐπὶ κλίνην καὶ τὸν Ἡρακλέα 
προσλαβομένην πρὸς τὸ σῶμα διὰ τῶν ἐνδυμάτων ἀφεῖναι πρὸς τὴν γῆν͵ 
μιμουμένην τὴν ἀληθινὴν γένεσιν); Бут. 40:20, Ос. 2:5 ἡμέρα γενέσεως — день 

народження; Йосиф Флавій, Юд. древн. ΙΙ.215 [9.3]: бо ця дитина, боячись 

народження якої єгиптяни вирішили знищувати тих, хто народжується від 

ізраїльтян, твоїм бу де [сином] (ὁ παῖς γὰρ οὗτος͵ οὗ τὴν γένεσιν Αἰγύπτιοι 
δεδιότες κατέκριναν ἀπολλ ύναι τὰ ἐξ Ἰσραηλιτῶν τικτόμενα͵ σὸς ἔσται). В НЗ 

значення народження очевидне в Лк. 1:14: І буде тобі радість і веселість, 

і ба гато з його народження (ἐπὶ τῇ γενέσει) радітимуть (Хом). Але в обох 

міс цях Матвія не зовсім зрозуміло, йдеться про походження чи наро -

д ження. Два пасажі в Якова також спричинили багато коментарів через 

свою темність.

10. Γρηγορέω пильнувати, чувати, не спати і  νήφω тверезітися, бути 

(ставати, робити себе) тверезим. Дієслово γρηγορέω є терміном еллініс-

тичної греки (від перфекту класичного дієслова ἐγείρω), що трапляється 

також у папірусах, у Септуагінті, Йосифа Флавія, апокрифах. Семітичних ко-

ренів не має. У патристиці γρηγορέω і  νήφω означають духовну пильність. В 

аскетичній літературі певну трудність становить переклад відповідних імен-

ників γρηγόρησις пильнування, чування і νῆψις  — тверезість, тверезіння.

2. Патристична богословська термінологія 
(екологічні та психологічні поняття)
Складність перекладу патристичної термінології 

зумовлена укоріненням багатьох понять у сформованій традиції, що сягає ан-

тичності. Занурені в цю традицію візантійські письменники, не лише ін-

телектуали, а й навіть прості ченці, кажучи про «сили» людської душі, ми-

моволі відсилали до Платонового «Федра», а кажучи про логоси явищ — 

до сіменних логосів ранніх стоїків та ще цілої низки попередніх текстів. 

Усе це має тримати в полі зору перекладач, який береться передавати те 

чи інше розрізнення у творі XII чи XV ст. Це неймовірне навантаження 

на окремого перекладача певною мірою обмежує його творчість, спону-

каючи до співтворчості з попередниками. Це особливо дається взнаки там, 

де маємо справу з розривом традиції: тут як ніколи ми потребуємо пере-

осмислення нашого зв’язку з мовою традиції.  

Для розгляду на семінарі було обрано два проблемні кола: екологіч-

на та психологічна термінології. Екологічний вимір мислення отців Цер к-

ви є очевидністю для грецьких богословів, але він лишається практично 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 2 113

Біблійна і патристична богословська термінологія

невідомим для решти християн. Ця доволі значуща культурно-ін те лек-

туальна розбіжність пов’язана з тим, що у ключових богословських кате-

горіях грекомовної патристики — як-от οἰκονομία, οἰκονόμος, оἰκουμένη — 

наявний спільний корінь οἶκος, «дім». У перекладах на різні мови (від 

ла тини й церковнослов’янської до сучасних західних та слов’янських 

мов) цей пласт практично непомітний, ба й начисто відсутній. Усталені 

українські відповідники названих термінів насправді дуже малою мірою 

відповідають їхній семантиці. Слово оἰκουμένη (слов. – всєлєнная), що 

оз начало населену людьми землю, передається як всесвіт, яке має конота-

ції з універсальністю, що призводить до плутанини з поняттям κοσμος; 
οἰκονομία (слов. – смотрєніє, рос. – домостроительство) передається каль-

кою ікономія, функція якої  зводиться до технічного еклезіологічного 

вжитку; οἰκονόμος (відповідальний за ойкономію) взагалі не має відпо-

відника й передається суто за контекстом. Д. Морозова закликала до 

пошуку точніших еквівалентів цих важливих богословських понять (які 

за можливості містили б корінь дім, відбиваючи єдність мережі грець-

ких термінів), наприклад οἰκονομία — домоустрій, домоврядування, 

οἰκονόμος — домоврядник, домоврядець, оἰκουμένη — вселенна. Мовний 

експерт Л. Звонська висловила сумнів щодо адекватності кореня дім, 

указавши на ширшу семантику грецького οἶκος порівняно зі слов’ян-

ським дім. Таким чином, проблема відтворення грецьких понять на οἶκος 

лишається відкритою.

Психологічна проблематика завжди була в центрі уваги візантій-

ських інтелектуалів, що розробляли її, розвиваючи античні вчення, пере-

дусім платоніків та стоїків. Основна структура психологічних категорій 

платонізму постала locus communis для візантійської освіти, що спиралася 

на досягнення Александрійської школи. Цю структуру язичницького 

походження було сприйнято отцями Церкви в якості нейтрального «здо-

рового вчення» про людину в її природному стані. Тому середньовічна 

грецька схоластика містить дуже чіткі й систематичні визначення психо-

логічних категорій — від ключових понять, як-от νοῦς, λογικόν, до най-

тонших термінологічних нюансів. Натомість, в українській мові ця тради-

ція практично зовсім не відображена (хоча вона була добре розроблена 

слов’янськими перекладачами). Наочним прикладом цього є неспромож-

ність позначити класичну тріаду «начал» душі, що (починаючи з Пла то но-

вого «візниця») відповідають за гнів, бажання та судження.  Спираючись на 

провідні в цьому сенсі джерела — «Джерело знань» преп. Йоана Дамас кіна 

і твори преп. Максима Сповідника, — Д. Морозова зробила спробу сис-

тематизувати деякі з цих понять та українські їх відповідники (хоча нам 

годі мріяти про точне відтворення  багатющого грецького словника мислен-

ня). На основі текстів було запропоновано орієнтовну таблицю термінів: 
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Ю. Чорноморець (посилаючись на твори неоплатоніків) пропонує 

передавати νοῦς та λόγος, відповідно, як розум та розсуд. Утім, слід заува-

жити, що розсуд є точною калькою іншого грецького терміна — διάκρισις. 

Загалом же, задавнена полеміка довкола цих категорій, здається, має мен-

ше прикладне значення, ніж усталення відповідників для троїстих «сил» 

душі (бо їх просто немає). О. Панич вказав, що виображення, будучи точ-

ним відповідником латинського imaginatio,  погано відтворює семантику 

грецького φαντασία, і запропонував залишитись при українській фантазії. 

Хоча українське слово має в сучасному вжитку певні конотації із химер-

ністю (яких начисто позбавлений грецький термін), зауваження було ви-

знано загалом слушним. 

Дискусія, що відбулася на семінарі, є результативною для практики пе-

рекладу грецької новозавітної і патристичної термінології.

Юрій Вестель — науковий редактор науково-видавничого об’єднання «Дух і літе ра». 

Коло наукових інтересів — антична філософія, релігійна філософія і богослів’я, біблеїс-

тика.

Дарина Морозова — кандидат культурології, науковий співробітник НаУКМА та науко-

во-видавничого об'єднання «Дух і літера». Коло наукових інтересів — патрологія, візан-

тиністика, давній церковний спів.

νοῦς, νοητός фр. esprit / intelligence, mental ум, умовий

πνεῡμα, πνευματικός фр. esprit дух, духовний

διάνοια англ. mind, нім.Verstand розмисел, мислення  

φαντασία фр. imagination виображення / фантазія

λόγος, τὸ λογιστικόν англ. the reasoning faculty розум

τὸ ὀρεκτικόν англ. the appetitive faculty вольове начало

θυμός, θυμοειδές англ. the seat of anger гнівне начало

ἐπιθυμία англ. yearning, desire, lust жадальне / бажальне начало
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Здається, що філософія, головну тему якої становлять 

суб’єктивність та самосвідомість, уже далека від ак-

туальності та «духу часу». Хтось може закинути, що, 

мовляв, після фундаментальної онтології Гайдеґера та 

мовного повороту в англо-американській філософії 

звер тання до «класичної» для європейського мислення 

теми самосвідомості виглядає як моветон та нерозу-

міння сучасної постановки питання. Хтось може посла-

тися на сучасні розробки у царинах дослідження моз-

ку та нейрології, які начебто обмежують філософські 

спекуляції на тему самосвідомості. Втім, дехто може 

відшукати на фізичній мапі Європи місто Гайдельберґ, 

в якому у 70—80-х роках минулого століття розгорну-

лась жвава дискусія, присвячена класичному питанню: 

«Що таке самосвідомість?». Започаткував цю дискусію 

один з найвідоміших та найцікавіших академічних фі-

лософів повоєнної Німеччини Дитер Генрих, а засно-

вану ним школу відтоді стали називати Гайдельберзь-

кою школою у теорії самосвідомості. До цієї школи 

передовсім зараховують Ульриха Потаста, Конрада Кра-

мера та Манфреда Франка.

У чому ж полягає особливий внесок Генриха та його 

однодумців до дискусії про самосвідомість, який дає 

змогу твердити про існування окремої школи? Щоб 
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відповісти на це питання, треба розглянути два головні етапи в розвиткові Гай-

дельберзької школи. Перший етап можна умовно назвати неґативним, позаяк на 

цьому етапі ні Генрих, ні його учні не розробили позитивних концепцій, які б 

систематично прояснювали сутність самосвідомості. Проте Генрих та його най-

ближчий учень Потаст увиразнили те, чим самосвідомість однозначно не є. Цей 

необхідний крок готував шлях до позитивних теорій.

Отже, початковим відкриттям Генриха стала думка про те, що сутністю са-

мосвідомості аж ніяк не може бути (само)рефлексія. Цей без перебільшення дуже 

сміливий крок цілковито суперечив більшості попередніх теоретичних спроб 

описати самосвідомість та увиразнити її сутність. Більшість-бо теоретиків другої 

половини ХІХ та початку ХХ століття вважали рефлексію чи не найістотнішою 

властивістю самосвідомості. Такої думки дотримувалися такі різні інтелектуали, 

як Франц Брентано, Пауль Наторп, Гайнрих Рикерт, Едмунд Гусерль, Мартин Гай-

деґер та інші. Проте Генрих своєму відкриттю завдячує уважному читанню текстів 

Фіхте, який, на його думку, вперше осягнув нерефлексійність самосвідомості. Цю 

тезу Генрих висунув у статті «Початкове вбачення Фіхте» (1966), яку, власне, можна 

уважати початком Гайдельберзької школи. 1970 року Генрих розвинув свої мірку-

вання вже у систематичному річищі, видавши статтю «Самосвідомість. Критичний 

вступ до теорії», в якій, крім тези про нерефлексійність самосвідомості, обґрун-

тував неспроможність застосування суб’єкт-об’єктної моделі пізнання до її опису.

Отже, підсумком першого етапу Гайдельберзької школи стало увиразнення 

нерефлексійності, а отже, і непредметності самосвідомості.

Другий етап можна умовно назвати позитивним, адже провідні теоретики 

Гайдельберзької школи — Генрих, Потаст та Франк — розробили власні теоретичні 

концепції, підвалини яких були закладені на неґативному етапі. Найпізніше свої 

теорії виклали Генрих (2007) та Франк (2012), які, на відміну від Потаста, не 

відмовилися від поняття (само)свідомості.

Отже, свою теорію Генрих виклав в останньому систематичному досліджен-

ні «Мислення та самобуття. Лекції з суб’єктивності» (2007). Саме такого тексту 

бракувало його попереднім студіям з теорії самосвідомості, які здебільшого сто-

сувалися історико-філософської площини. Книжка постала внаслідок лекцій, 

прочитаних філософом на запрошення коледжу Фридриха Ніцше фонду Вай мар-

ської класики з 2003 по 2005 рік, тому й має підназву «лекцій з суб’єктивності», 

хоча сам текст не нагадує лекційного.

Книжка складається з двох головних частин: «Експозиція» (Exposition) та «Роз-

робки» (Durchführungen). Обидва слова Генрих запозичив із музичної терміно-

ло гії, де експозиція позначає вступ до музичного твору (фуґи, сонати), в якому 

ок реслюється його головна тема, а розробки — це розвиток головної теми в на-

с тупних частинах.

Експозиція, за словами самого Генриха, «узагальнює головні риси позиції, 

якої я у підсумку досягнув» [Henrich, 2007: S. 368]. Отож розгляньмо у найзагаль-

ніших рисах Генрихову позицію.

По-перше, Генрих поглиблює та розвиває свою початкову тезу про нереф-

лексійність самосвідомості, яку він ототожнює із знанням про себе. Генрих так 

описує головне ускладнення, з яким стикається спроба пояснити самосвідомість 
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за допомоги рефлексії: «у знанні про себе годі відокремити одне від одного те, 

про що щось знають, і знання того, що хтось сам є тим, про кого щось знають» 

[Henrich, 2007: S. 31]. Як бачимо, самосвідомість для Генриха постає як нереф-

лексійний самостосунок, який, розвиваючи метафору американського філософа 

Томаса Наґеля, можна назвати поглядом із нізвідки (the view from nowhere) у 

щось. Саме тому Генрих доходить висновку, що головна риса знання про себе 

полягає в тому, що «його годі пояснити з нього самого, а тим більше воно не має 

себе у власному розпорядженні» [Henrich, 2007: S. 59]. Як же у такому разі можна 

дізнатися про себе, інакше кажучи, як досягнути знання про себе, якщо його «аж 

ніяк не можна розуміти як знання, що обертається до себе самого» [Henrich, 2007: 

S. 88]? Єдиною можливою відповіддю на це питання може бути лише така — ніяк. 

Знання про себе не треба додатково досягати, воно-бо вже нетематично присут-

нє у предметній ідентифікації та предикативному судженні.

По-друге, Генрих уважає, що самосвідомість передує предметному знанню, а 

тому вона не підлягає предметному описові, хоча й уможливлює його. «Усе інше 

знання, яке розбудовується від цього центру, доступніше для розуміння, ніж 

особливий вид знання, завдяки якому конституюється сам центр» [Henrich, 2007: 

S. 119]. Як бачимо, Генрих недвозначно говорить про те, що самосвідомість ут-

ворює центр знаннєвої активності, проте сам цей центр – нерефлексійний, як 

наслідок, Генрихова теорія самосвідомості нееґоцентрова: «вжиток “я” передбачає 

розгорнуту самосвідомість. Саме тому він непридатний для її прояснення» [Hen-

rich, 2007: S. 157]. Тож коли Генрих говорить про центр, то йому радше йдеться 

про осереддя, в якому народжується подія знання, а не про точку, яка безпосеред-

ньо витворює знання. «Я» лишається для Генриха важливою, проте вторинною 

властивістю самосвідомості.

Генрих розуміє самосвідомість як комплексний, диференційований стан 

справ, який одночасно утворюють три засадових виміри: 1) непредметне джере-

ло (Ursprung) свідомості про себе; 2) світ, в якому справджується предметне знан-

ня; 3) синґулярне знання про себе, втілене у світі, тобто самосвідомість завжди 

конкретна, одинична [Henrich, 2007: S. 88].

Думки, викладені в «Експозиції», Генрих розробляє у трьох ключових для 

своєї теорії суб’єктивності напрямках: обґрунтування етики («ІІІ. Розгортання 

звичаєвої свідомості»); інтерсуб’єктивність та тілесність («ІV. Суб’єктивність у 

бутті-поруч (Mitsein)»); суб’єктивність і свобода («V. Єдність, одиничність та 

свобода»). Спільним для всіх трьох напрямків є увиразнення динаміки знання 

про себе, тобто Генрих розглядає самосвідомість не як «нерухомого рушія», а як 

принципово подієвий стан справ, що саморозгортається.

З Генриховим ототожненням самосвідомості зі знанням про себе не згоден 

його учень Манфред Франк, який у своїй останній книжці «Аспекти суб’єктив-

нос ті» (2012) виклав позитивний начерк власної теорії самосвідомості. Книжка 

Франка складається з семи розділів, кожний з яких заторкує аспекти комплекс-

ної проблеми можливості знання про себе. Цю проблему Франк формулює так: 

«Чи сутність, яку ми з певним утрудненням називаємо «самістю», також є пред-

метом, на кшталт фізичних предметів? Чи це абстрактніший предмет, ніж фізичні 

предмети, чи це зовсім не предмет?» [Frank, 2012: S. 13]. Головне припущення 
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Франка — непредметність, нерефлексійність знання про себе. У цьому аспекті 

він поділяє позицію Генриха. Проте шлях верифікації цього припущення різниться 

від Генрихового. У другому, найбільшому розділі «Про що самосвідомість є сві-

домістю?» Франк розглядає класичні теорії англо-американської філософії духу 

(philosophy of mind), в яких, на його думку, незалежно від Гайдельберзької школи 

домінує розуміння самосвідомості як нерефлексійного, непредметного знання. 

Він докладно аналізує тексти Елізабет Енскомб, Гектора-Нері Кастаньєди, Ро-

дерика Чизольма, Ґарета Еванса, Сидні Шумейкера. Головний висновок цього 

аналізу Франк формулює неґативно: самосвідомість годі схопити завдяки про-

позиційному знанню, тобто знанню, що відсилає до чогось.

Позитивна частина Франкової теорії міститься у шостому розділі «Різнови-

ди суб’єктивності». Отже, на відміну від Генриха, для Франка загальним поняттям 

є не самосвідомість, а суб’єктивність, під якою він розуміє «клас ментальних 

активностей та переживань, для яких посутнім є знайомство з собою» [Frank, 2012: 

S. 353]. Це знайомство може бути або анонімним, некатегорійним, тобто увираз-

нювати «саму ментальну подію» [Frank, 2012: S. 353], або категорійним, тобто уви-

разнювати «носія цієї події» [Frank, 2012: S. 353]. У першому випадку йдеться про 

самосвідомість, у другому — про самопізнання чи самознання. Тобто самосві-

домість, на думку Франка, — принципово анонімна та нерефлексійна. Головна ж 

теза Франка полягає у тому, що ці різновиди суб’єктивності цілковито незалежні, 

між ними немає причиново-наслідкового зв’язку.

Отже, останні книжки Генриха та Франка, як і діяльність Гайдельберзької 

школи загалом, увиразнюють, як на мене, те, що класичні теорії самосвідомості 

радше проблематизували те, що ще вимагає осмислення та розгортання і аж ніяк не 

заслуговує на забуття. Зрештою, людина влаштована так, що вона не у змозі забути 

про себе.
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Бандурка О.М., Тягло О.В. Юридична логіка: 
Підручник для студентів ВНЗ. 
Харків: Золота миля, 2011. — 224 с.

Упродовж останнього десятиліття в наукових колах ви-

щих навчальних закладів обговорюються питання що-

до профілізації викладання логіки. Універсальне зна-

чення цієї науки для юридичної освіти в науковців і 

викла дачів не викликає сумнівів, завдяки чому в логіч-

них дис циплінах утримується необхідне «ядро» у ви-

гляді традиційного теоретичного матеріалу. З іншого бо-

ку, новітні освітянські навчальні проекти мають у пла-

нах поширення практично значущої частини дисциплін 

логічного циклу. Своєю чергою, це вимагає й актуалі-

зації пояснювально-прикладних наукових досліджень, 

що сприятиме більш чіткому розумінню прикладного 

значення логіки та подальшій розробці логіко-техно-

логічного інструментарію фахівця-юриста. Унаслідок 

таких тенденцій крім стандартного курсу логіки з’я в ля-

ються такі навчальні дисципліни, як юридична арґу-

ментація, ораторське мистецтво для юристів, критичне 

мислення, еристика, юридична логіка тощо. Тому го-

стро постає питання щодо розвитку методичного забез-

печення нових навчальних дисциплін логічного циклу, 

спрямованих на підготовку фахівців у галузі права. 

У провідних університетах України підготовлені 

під ручники й посібники з логіки та споріднених ака-

демічних дисциплін для юристів — В.Є. Жеребкіна, 

В.Д. Титова, А.Є. Конверського, І.В. Хоменко, 

В.В. Нав роцького, О.Ю. Щербини, В.І. Ряшка та ін. 

Особливе місце серед них займають праці О. В. Тягла, 
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зокрема присвячені відносно новій для вітчизняної освіти дисципліні «Кри-

тич не мислення». У них представлений досвід, накопичений О.В. Тяглом під час 

стажування у відомих своїми досягненнями у викладанні критичного мислен ня 

університетах США, а також результати його ориґінальної адаптації цих надбань 

до потреб і традицій нашої освітньої системи 1. 

Новим досягненням у цьому загальному напрямку є нещодавно опубліко-

ва ний підручник О.М. Бандурки і О.В. Тягла «Юридична логіка» 2. За задумом 

авторів, запропоновано «базовий для майбутнього правника курс логіки з ак цен-

тованою критичною складовою» (с. 10). Книга безпосередньо адресована курсантам 

і студентам вищих навчальних закладів МВС України, але може бути корисною 

студентам інших нефілософських спеціальностей — майбутнім політикам, уп рав-

лінцям, журналістам. 

Особливості юридичної логіки автори вбачають перш за все у специфіці зміс-

товної складової, коли приклади для унаочнення основних логічних понять і 

законів беруться з царини теорії та практики юриспруденції. З огляду на надзви-

чай но багатий зміст науки логіки, який цілком навряд чи в змозі охопити навіть 

професійний логік, увага приділяється тим знанням і вмінням, які будуть корис-

ні саме правникові. Оскільки підручник адресований конкретній цільовій ауди-

то рії, то юридична логіка подається у «слідчій іпостасі», тобто з урахуванням за-

гальної методології розслідування і розкриття правопорушень. Наведені харак те-

ристики відрізняють підхід О.М. Бандурки і О.В. Тягла щодо юридичної логіки 

від під хо ду авторів праці «Вступ до сучасної юридичної логіки», за яким юри-

дична логі ка мислиться як синтетична прикладна дисципліна, що вирішує 

правові пробле ми методами традиційної і сучасної логіки 3. Різні підходи до ро-

зуміння юридичної логіки не видаються альтернативними, вони скоріше від-

кривають різ ні аспекти співвідношення логічних та юридичних нормативів, яке 

змінює зна чен ня логічної складової. 

Ориґінальний авторський підхід відбився у структурі матеріалу підручника, 

складеного з трьох частин: «Основи логіки», «Логічні підстави окремих дій у юри-

дичному процесі» та «Логічні основи юридичної арґументації». Варто наголосити, 

що більшість вчених, котрі займаються питаннями юридичної логіки, вважають 

за необхідне включити до матеріалу підручників у якості базового матеріалу вчен-

ня про поняття, судження, умовивід як основні форми точного професійного 

мислення, а також основні закони мислення. З цим не можна не погодитись, бо 

вивчення професійних особливостей мислення повинно базуватись на хоча б еле-

ментарній загальнологічній культурі. У рецензованому підручнику вже в першій 

1 Див., зокрема: Тягло О.В. Критичне мислення: [навчальний посібник] / О.В. Тягло. — 

Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 189 [3] с. — (Б-ка журн. «Управління школою»; 

Вип. 1(61)). Ця праця має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки Украї-

ни як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».
2 Підручник має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України як підручник для студентів вищих навчальних закладів».
3 Див.: Вступ до сучасної юридичної логіки / За ред. М.І. Панова, В.Д. Титова. — Харків: 

Ксилон, 2001. — С. 25
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частині акцентується увага на неформальній логіці; на різноманітних порушен-

нях законів логіки та правил визначення й поділу понять; на алетичній та деонтич-

ній модальностях.

Специфіка авторського бачення юридичної логіки з найбільшою ясністю по-

стає у другій та третій частинах підручника. Пізнання, у тому числі й у такій спе-

цифічній формі, як розслідування правопорушення, починається з постановки пи-

тань — щодо обставин події правопорушення, правопорушників, їх мотивів і т.д. 

Значна увага до інтерроґативної логіки, що її демонструють автори в такому зв’язку, 

видається правильною. Знов-таки, вони подають інформацію не тільки про вимоги 

до логічно правильних запитань, реакцій чи відповідей, а й про типові порушення 

(зокрема, «упереджене запитання», «чорно-біле запитання», «відповідь запитанням 

на запитання», «відповідь не по суті питання» тощо). З огляду на необхідність про-

філізації, безумовно корисним є підрозділ «Особливості постановки питань і 

відповідей на них у царині юриспруденції» (с. 93). 

Не менш важливим у професійній діяльності правника є вміння висувати, 

розробляти й перевіряти версії правопорушень. При викладенні матеріалу з цієї 

теми О.М. Бандурка і О.В. Тягло цілком справедливо, на мою думку, вважають, 

що його природна структура визначається слідуванням гіпотетико-дедуктивно-

му методу пізнання. Реалізація цього методу ґрунтується на різних видах умови-

во дів, причому дедуктивні, яким традиційні курси логіки приділяють найбіль-

ше уваги, тут не є пріоритетними. З цієї причини О.М. Бандурка і О.В. Тягло 

роблять акцент на недемонстративних умовиводах (неповна індукція, аналогія), 

типових помилках у їх виконанні. 

В основу третьої частини підручника — «Логічні основи юридичної ар ґу-

ментації» — покладена розробка теорії і практики критичного мислення у форматі 

професійної комунікації правників. Зокрема, подаються основні кроки алгорит-

му опрацювання арґументованого проблемного послання: його логічний аналіз, 

розуміння, оцінка та власне критика. Автори вдало використовують відносно нову 

для вітчизняної навчальної літератури техніку діаграмного представлення ар ґу-

ментів, що дозволяє візуалізувати склад і структуру міркувань, включаючи як явні, 

так і не артикульовані його складові (с. 160—164) 4.

Підручник вигідно відрізняється великою кількістю прикладів, що ілюструють 

теоретичний матеріал. Значення прикладів для логічної освіти юристів розуміється 

як представлення моделей практичного вирішення професійних проблем 

інтелектуального характеру. У якості допоміжного матеріалу до основного тексту 

підручника введено списки додаткової літератури до кожного розділу, а також 

питання із завданнями для самостійної підготовки, що дає змогу використовувати 

підручник у самоосвіті, у тому числі у вивченні логіки студентами заочної форми 

навчання.

Автори застосували досить ориґінальне і корисне оформлення тексту, ви-

користовуючи легко зрозумілі знаки (стилізоване NB! і т. ін.): це привертає увагу 

4 Діаграмування арґументу представлене, зокрема, у статті: Тягло О. Сила арґументу з 

незалежними резонами / О. Тягло // Філософська думка. — 2005. — № 6. — С. 32—39.
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читача до дефініцій, важливої інформації, маркує приклади, тобто полегшує і 

покращує «навіґацію у морі» навчального матеріалу. 

Сказане не вичерпує змісту підручника О.М. Бандурки та О.В. Тягла, так само, 

як його видання — актуальної проблеми створення професійно орієнтованих 

навчальних матеріалів із «загальних» дисциплін. Цей підручник є чи не першим 

виданим в Україні саме з юридичної логіки, і самою своєю появою закликає до 

подальшого критично-конструктивного обговорення та вдосконалення викладан-

ня майбутнім фахівцям у галузі права «науки міркувати і спілкуватися правильно».
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ПУТІВНИК ПО «МЕЖАХ» 
Проект науково-освітного семінару 
з філософії історії «Есхатос»

Оксана 
Довгополова, 
Олексій 
Каменських

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Ми живемо зараз у дивний момент — навкруги луна-

ють водночас пророцтва щодо кінця світу та о новлення 

людства, ми переоцінюємо минуле та не знаємо, куди 

подіти власну пам’ять, на власному бутті відчуваємо 

розрив часу, не розуміючи — тішитися з цього чи горю-

вати. Одне можна сказати — для гу ма нітарія такий час 

надає стільки матеріалів для розду мів та спостережень, 

що годі й чекати на краще. Саме зосередженість на та-

ких роздумах підштовхнула ав то рів цих рядків до ідеї 

створення певного ко мунікативного поля, в якому 

пред ставники різних галузей гуманітарного знання 

відкрили б один одному власний ракурс бачення про-

блем розриву та межі в історії. В такому контексті три 

роки тому народилася ідея науково-освітнього семіна-

ру «Есхатос», досвід роботи якого вже можна обговори-

ти. Семінар став спільним проектом Одеського наці-

онального університету імені І.І. Мечникова (Україна) 

та Пермського національного дослідницького універ-

ситету (Росія), вже проведено два «раунди» обговорен-

ня (восени 2010 та 2011 років) в Одесі, в яких брали 

участь представники понад двадцяти університетів з 

дев’яти країн (Україна, Росія, Болгарія, Ізраїль, Італія, 

Молдова, Німеччина, Франція, Узбекистан). Ми орієн-

тувалися саме на формат семінару, в якому бере участь 

невелика кількість фахівців, щоб мати можливість об-

говорити доповіді, не поглядаючи на годинник. За ре-

зультатами семінарів опубліковано дві певною мірою 

різножанрові, але, сподіваємось, цікаві збірки роздумів 

учасників співрозмови.

Отже, чому «Есхатос»? Ἐσχάτως давньогрець-

кою — прислівник, що означає перебування «на межі», 
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в точці розмикання зв’язаності. Давньогрецька взагалі багата на терміни, по-

в’я зані з поняттями рубежу, краю, межі, зламу. Можна виокремити цілу низку 

лек сичних гнізд з подібною семантикою — це «гнізда» πέρᾰς’а і τέλος’а, 
ἔσχᾰτον’а і ὅρος’а. Нас цікавило поняття, яке найбільш чітко описувало б рап-

товий розрив, не пов’язаний з якоюсь логікою спрямованого процесу. Перебування 

у розриві, в точці межі не може бути описане за допомоги якої завгодно термі-

нології, що об’єктивує. Цей позапросторовий, непротяжний локус може бути 

схоплений ли ше зсередини — не іменником, але саме прислівником, що вияв ляє 

це знаходження на межі. Такий прислівник ми знайшли в «гнізді ἔσχᾰτον’а», це 

й є наш Ἐσχάτως.

Проблему «межі» можна з повним правом визначити як одну з ключових у 

філософії історії. «Межа», границя, контур — це те, що підводить нас до централь-

ного поняття філософії історії, до поняття Події. Подія завжди обмежена — тим, 

що знаходиться навкруги, у часі, у просторі. Ми визначаємо сенс історичної По-

дії, виявляючи її «об’єктивні» характеристики — витоки, впливи… Але є ще один 

ракурс бачення Події — бачення зсередини, з точки зору учасника. Переживання 

Події — особлива «матерія», не пов’язана з якимись «об’єктивними» характерис-

тиками того, що відбувається. Людина переживає Подію як розрив у часі, як пе-

рестрибування в інший часовий потік. У різні епохи часові пласти роз’їжджаю-

ть ся під ногами людини по-різному — інколи людина намагається розгледіти 

вічність у зяянні «між часами», інколи зупинити час, інколи видертися з те-

леологічного диктату історії. Ось це переживання Події, переживання «буття на 

межі» в його історичному розмаїтті ми й намагалися зробити предметом розмо-

ви. Не замахуючись на всеосяжність та вичерпування теми (що було б не просто 

зух валістю, але божевіллям), ми поставили собі за мету націлюватися не на 

узагальнення, а на прискіпливе розглядання конкретних проявів «переживан-

ня межі». Слова «нічого, крім тексту» міг поставити епіграфом до свого виступу 

кожен з учасників.

Щоб дати результат, такий підхід належало реалізовувати в рамках розмови 

на «завдану тему», отже роботу семінарів було сплановано «по блоках». Ми ок-

реслимо проблематику, що її обговорювали на семінарах, не заторкуючи окремі 

виступи. Кожного з тих, хто висловив свої думки на семінарах, ми зі вдячністю 

можемо назвати нашими співавторами та однодумцями (в контексті не теоретич-

ної згоди, але розуміння значущості поля розмови). Тут ми спробуємо радше ок-

реслити філософію «Есхатоса», ніж давати скорочений зміст засідань.

Перший семінар, проблематика якого була позначена як «Філософія історії в 
очікуванні кінця історії», пройшов восени 2010 року. Виходячи з того, що європе-

єць останніх двох тисяч років сприймає історію як рух, спрямований певною 

метою, організатори семінару сконцентрували увагу на тих релігійних, ідеоло-

гічних, філософських, художніх конструктах, що окреслюють уявлення про пе-

реривання цієї цілеспрямованої зв’язаності (це саме штучні теоретичні конструк-

ції, отже, реального кінця історії ніхто ще не бачив). Це можуть бути і кінець світу, і 

досягнення якогось ідеального стану, в якому вже не можуть відбуватися Події. 

Якщо ми звертаємося до аналізу історично спрямованих картин світу (а істо-

ричність не є притаманною всім варіантам бачення світу), історія в них бачить-
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ся як частина загального часу існування людства, пов’язана з важким доланням 

труднощів, антагонізмів, просуванням по певних сходинках — подіях, що по-

значають точку початку та кінця нового етапу. Кінець історії можна очікувати із 

острахом, а можна і з надією.

Тому в низці варіантів кінця історії в європейській свідомості поряд опи-

няються як есхатологічні картини, так і бачення занепаду власної цивілізації 

(на кшталт Шпенґлерового), і утопічні картини світу «навиворіт» (країна Кокань), 

і найрізноманітніші варіанти проектів «царства Божого на землі» (від Мюнстер-

ської комуни до концепції Фукуями). Спільним в них є вихід людства з подієвого 

простору — для наших цілей байдуже, чи це є загибеллю людства, чи продов-

женням існування живих людей в часі без подій. В цьому контексті на семінарі 

було розглянуто варіанти пізньоантичних проектів бачення часу на «межі» (ста-

новлення християнської філософії історії через концепт «зернистого» часу у хрис-

тиянських та гностичних теоретичних побудовах ІІ—IV сторіч, есхатологічні 

конструкції Тертуліана та істориків церкви IV сторіччя), середньовічних та ран-

ньомодерних есхатологічних концепцій (філософія історії Йоахима Флорського 

за «Liber Figurarum», очікування 7000-го року від Різдва Христова за матеріалами 

молдавських літописів, кінець світу в пророцтвах Квірина Кульмана). Цей блок 

готувався спільними зусиллями модератора О. Каменських (Росія) та істориків 

М. Ру сева (Молдова), Є. Кузьміна (Ізраїль).

Окремим блоком обговорення стало переживання розриву часу в європей-

ській свідомості від Ф.Ніцше до В.Беньяміна. В цьому контексті для організато-

рів було важливо сконцентруватися також на проблемі особистісного пережи ван-

ня переламу, буття гуманітарія за доби «на межі». Центр імені Г. Флоровського 

філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Меч-

никова, репрезентований на семінарі Інною Голубович, вже кілька років веде 

дослідження у цьому напрямку. Суголосним був виступ С. Астапова (Ростов-

на-До ну, Росія) з розвідкою у площині російської філософії. Певні ракурси 

сприйняття історії у відчутті «межі» було розкрито на матеріалах історичної 

концепції П.М. Біциллі, пам’яті  якого, власне, й був присвячений семінар. Впев-

неність Й. Гейзинґи, П. Біциллі, В. Беньяміна у можливості застосування того 

способу проникнення в минуле, яке Ф.Р. Анкерсміт називає «високим історич-

ним досвідом» (ключовим тут є те саме розмикання часу), орієнтація та трагічне 

сприйняття історії як простору, збудованого на неподоланих межах, дало нам змогу 

повернути проблему також у площину методології гуманітарного дослідження.

Кінець історії може постати також у вигляді відмови підкорятися диктатові 

історії — це достатньо специфічна форма опору історії, що набуває обертів в ос-

танні десятиліття. Коли людину нудить від власної історії (хто ще здатен говорити 

про «проґрес» після Хіросіми чи Освенциму?), вона хоче все забути та почати, 

нарешті, жити… Тут і зараз. Досить з нас подій… Забуття як найкраща форма 

повстання — у випадку історії знання про процес — безпосередньо пов’язане зі 

здійсненням цього процесу. Звинувачення історії — одна із загальних тем сучас-

ної художньої літератури від Дж. Барнса чи Дж. Кутзеє до М. Вельбека з його 

са гою прощання з людством в «Елементарних частках». Цей блок готував мо-

де ра тор О. Довгополова спільно з колеґами з кафедри культурології Санкт-Пе -
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тер бурзько го університету К. Суровою та М. Волковою, а також одеськими куль-

турологами та релігієзнавцями М. Найдорфом, Е. Мартинюком та О. Нікітченко.

Напрямок роботи другого «Есхатоса» був позначений як «Філософія історії в 
контексті ідеї “межі”». Восени 2011 року ми продовжили розмову про «межі» вод-

ночас у більш вузькому та більш широкому контексті. Ширшим виявився «кут 

зору», в якому виявилися не тільки варіанти кінця історії (хоча й від цієї проблеми 

ми не відмовились), але й моделі розриву часу, виходу в паралельні часові річища.

На другому «Есхатосі» обговорення будували навкруг кількох стрижневих 

тем. Першою стала тема розмикання часу у вічність у пізньоантичній свідомос-

ті. На тлі класичних античних концепцій співвідношення часу та вічності (Ари-

стотель, Платон) та їхніх відлунь в ісламській філософії розглядали концепції 

розмикання часу у вічність у Плотина, Ямвліха, Прокла, Дамаскія, Симплікія. Ми 

дуже вдячні за підтримку відомому фахівцеві з філософії неоплатонізму М. Чейзу 

(Франція—Канада), чий текст, підготований для нашого семінару, створив поле 

плідної дискусії.

На продовження лінії розмови першого семінару було подано розвідки у кон-

тексті проблеми переривання плину історії без знищення людства в середньовіч-

ній християнській (фольклорні конструкти на кшталт країни Кокань та паралель-

них просторів) та юдейській (концепція рабі Йосефа Альбо) свідомості.

Продовженням минулорічної розмови виявилась і секція, спрямована на об-

говорення відчуття «меж» у свідомості наших сучасників. Учасники семінару при-

глядалися до певних марґінальних просторів сучасної культури, що виявляють 

такі феномени, як, наприклад, «дадаїзація» есхатології, гра з пам’яттю та фор-

мування фантомних пам’ятей. Блискучий екскурс проблематики пам’яті в кон-

тексті проблеми Чорнобиля петербурзького культуролога М. Волкової є особливо 

цікавим для українського гуманітарія (на жаль, до матеріалів збірки увійшла тіль-

ки частина доповіді). До вже традиційного для нас обговорення теми розриву іс-

торичного часу в художній літературі долучився Є.Абдуллаєв (дослідник долі пла-

тонівських ідей в духовному просторі Середньої Азії та поет), приїзд якого з дуже 

далекого від Одеси Ташкенту ми вважаємо справжньою удачею. Особливих барв 

семінару додали презентації антично-есхатологічної проблематики в сучасному 

кінематографі київського культуролога О. Кириллової.

Особливо значущою для авторів цих рядків є проблема долі інтелектуальних 

традицій в контексті розривів тканини історичної зв’язаності. Долі наукових 

традицій теж цікаві в контексті розмови про «межі»: вони ламаються разом із роз-

ламами історії. Наукова думка, наштовхнувшися на розлам, або призупиняється/

зникає, або здійснює дивні подорожі в просторі «поза межами». Саме розмова в 

цьому річищі підвела нас до підготовки «круглого столу», присвяченого феноме-

нові «інтелектуальної контрабанди». Глибини та напруги обговорення проблема-

тики досягло завдяки творчій співучасті у підготовці та проведенні «круглого 

столу» команди київських дослідників (В. Єрмоленко, В. Кебуладзе, В. Менжулін, 

А. Богачов), які включилися до розмови саме «командою», збагативши «Есхатос» 

новою теоретичною лінією. Думка про «контрабанду» з’явилася в контексті 

розглядання випадків «нелеґального» протягування у радянську науку елементів 

заборонених концепцій (феноменології — у М. Мамардашвілі під «машкарою» 
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Декарта, у О. Лосєва — під «машкарою» марксистської діалектики; дореволю-

ційної «ідеалістичної» медієвістики — у А. Гуревича під «машкарою» дозволеної в 

переказах школи Анналів). Але в ході підготовки до «круглого столу» відкрилися 

ширші контури проблеми, в яких окреслилася панорама «контрабандних» обра-

зів: від страхітливих та заворожливих доби романтизму до потенційно продуктив-

них у контексті створення метисного етосу. Матеріали «круглого столу» ми підго-

тували до друку не тільки у вигляді текстів доповідей, але і з обговореннями, що дає 

змогу зануритись до живого обговорення теми «інтелектуальної контрабанди».

Збірка, підготована за матеріалами другого семінару «Есхатос», виходить з 

друку. Це черговий крок, чергова сходинка у розмові про проблему «межі» в історії. 

Кожен дотик до неї відкриває нові грані та «зяяння», що заслуговують на окреме 

розглядання. Переступаючи чергову «межу», ми наштовхуємося на нову. На осінь 

2012 року готуємо новий семінар, на якому буде продовжено розмову про ман-

дрівки наукової думки в ситуації розриву часів та про історичні варіанти сприйнят-

тя зіткнення з «межею». Більш докладно заплановано зупинитися на проблемі та 

концепті «Події на межі» та проблемі зіткнення історичної науки та історичної 

пам’яті. Повторимося — кожна нова сходинка відкриває нову «межу», за яку кор-

тить зазирнути та придивитися до нових проблем. Скільки сходинок попереду, 

поки що важко уявити...

Оксана Довгополова — доктор філософських наук, професор кафедри філософії природ-

ни чих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Олексій Каменських — кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії 

Пермського національного дослідницького університету.
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Ivan Ivashchenko

Beyond the mirror. Towards the question on the conditions of non-reflexive theory of self-
consciousness 

The subject of the following paper is to consider what is that we know in cases where we 

know about ourselves. When we are trying to describe ourselves as the result of self-reflec-

tion, we must at the same time acknowledge that the self-consciousness should be reached 

in the second level acts or that the way of access to the self-knowledge runs through the 

inner sense (inward-glance). The direct consequence of such assumption is the reification 

of the self-knowledge. In addition to this consequence we cannot explain, on the one 

hand, meaningful usage of the first-person perspective, and on the other hand, the link 

between object knowledge and the second level self-knowledge. 

The following paper argues that with the self-reflection we cannot describe self-con-

sciousness.

Keywords: non-reflexive theory of self-consciousness, anonymous self-acquaintance, 

singular self-knowledge, non-reflexive self-reference

Vakhtang Kebuladze 

Passive synthesis and consciousness activity

The paper deals with phenomenological idea of a passive synthesis. In this context, asso-

ciation is considered as the main form of passive synthesizing of experience subjects. 

Proceeding on this assumption, the author raises a problem of things identity, i. e., the 

notion of “thing” is presented as the rule or the idea. Basing on the investigation of the 

passive synthesis, the author applies to the kind of constituted in the consciousness expe-

rience complexes or systems of subjectivenesses which are distributed on the affection re-

lief and which undergo retentional-protentional modifications. These complexes of su-

jectivenesses, which are flowing in time, are called the world of our experience.

Keywords: experience, passive synthesis, emotional experience, protension, retension, 

con sciousness, time

Viacheslav Tsyba 

Solipsism: boundaries of obviousness of “I” 

The author analyzes the problem of solipsism from the viewpoint of grammatical criticism 

of this notion. He shows that self-consciousness is a result of self-description by conscious-

ness of its own structure and does not precede it as the initial cause. The consideration of 
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Cartesian and Kant’s approaches to the nature of subjectivity in solipsism proves that 

they took no heed to communicative peculiarity of “I”. Basing on the conception which is 

usually called impersonal or anonymous theory of consciousness the author shows that the 

disclosure of the solipsistic model requires to give up the identity of self-consciousness and 

the first person.

Keywords: consciousness, reflection, solipsism, conceptualization, proposition, evidence

Yaroslav Kokhan 

Intensional and pragmatic predicates

The general form of pragmatic predicates is analyzed in the paper. It is shown that in-

tensional logic is not a complete system but is a subsystem of pragmatics. Questions are 

explained and formally defined as a partial case of stimuli, which are pragmatic predi-

cates containing the imperative pragmatic function. The concept of logical emphasis is 

introduced in pragmatical languages and then it is shown that special questions logi-

cally differ from general questions only by containing an emphasized constituent. 

Modal epistemic operators are explained in terms of pragmatic predicates and thus 

eliminated from logic. Norms, decisions and obligations are explained as partial cases 

of the general form of belief, which is the form of pragmatic predicate containing the 

imperative pragmatic function. Beliefs are classified on descriptive and normative, on 

the one hand, and personal and impersonal, on the other hand.

Keywords: intensional function, intensional predicate, pragmatic action, pragmatic predi-

cate, general question, special question, norm, belief, decision.

Liudmyla Terentyeva 

The thematic analysis of Aristotle’s syllogistics

The method of thematic analysis of science may be related to methodological innovations, 

which allow to formulate new visions of the scientific knowledge not only in the process of 

its formation, as it is presented by Holton, but also when knowledge acquires the form of 

the “intellectual fossil”, which is independent of time. The latter case may be related right-

fully to Aristotle’s syllogistics.

The thematic analysis of the dual nature of its logical forms within Aristotle’s assertoric 

syllogistics is conducted in the framework of two categories: correlated and mutual. The 

principle of complementarity by Niels Bohr is compared with that of correlation by Ari-

stotle. The new theme of correlated is introduced, the logical forms and alternative themes 

distinguished by Holton being estimated in its framework. The relation between the inde-

terminate dualism by Pythagoras and Aristotle’s category of correlated is traced.

Keywords: thematic analysis, Aristotle’s category of correlated, Niels Bohr complementarity 

principle, principle of the correlation, relative and attributive structures, indeterminate dua-

lism by Pythagoras.

Volodymyr Melnyk

Social and anthropological problems and measuring of scientific and technical progress

The role of science and technology in the process of forming and development of European 

civilization is analyzed in the article. Specificity of philosophical and methodological 
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problems of nowadays science is considered. The author analyzes the actual tendencies 

of technization of both society and state, as well as syncretical nature of technological 

science as a theoretical basis of objective transforming activity. The author shows the 

importance of social and anthropological dimension of science and technology. 

Keywords: philosophy, science, technique, technology, humanization of science 

Tetiana Chaika 

Conversations with Horskyi. My institute as an «Island of Happiness»

The dialogue opens publication of materials of the interviews given by the well-known 

historian of Ukrainian philosophy, prof. Vilen Horskyi to Tetiana Chaika. The scientist 

recollects the circumstances of his advent to the Institute of Philosophy in Kiev, the at-

mosphere at the Institute under the reign of director Pavlo Kopnin, tells about his friends 

and colleagues. 

Keywords: Institute of Philosophy, Kopnin’s epoch, department of the History of Phi-

losophy in Ukraine
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