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ДО ЧИТАЧІВ

Розвиток філософського дискурсу спричиняється різними чинниками. Їхній вплив на-

стільки інколи своєрідний, що можна казати про різні інтелектуально-культурні фор-

мати поступу філософської думки. Зрештою, так само, як і про різні формати її де-

ґрадації та занепаду.

Одну з найпотужніших можливостей розвитку вітчизняного філософування містить 

цілеспрямована практика залучення у власний інтелектуальний обіг здобутків видат-

них філософських культур і традицій мислення. Йдеться, звісно, не просто про пере-

кладацьку діяльність. Ані кількість перекладів самих по собі, ані повнота репрезентації 

ними класичних та сучасних теоретичних здобутків ще не ґарантують суттєвого 

зростання евристичності вітчизняного мислення. Поряд із кількістю, тематикою і 

«якістю» перекладів стоїть режим їх існування у вітчизняному гуманітарному кон-

тексті, інтенсивність та спосіб їх використання у дослідженнях, викладанні та пуб-

лічному житті філософії. Можливо, хоч як це парадоксально, у визначенні суті рецепції 

філософських ідей та способів мислення слово «переклад» взагалі було б варто винести 

за дужки — щоб повніше зосередитися на інших, не менш важливих складових справи, 

які тільки і забезпечують сенс та плідне життя перекладу в гуманітарному дискурсі.

Це важливо і для самої справи перекладу. Адже є великою ілюзією, що для якісного, 

фахово повноцінного перекладу достатньо лише відповідної компетенції та сумління 

перекладача. Це правило є дієвим лише у ситуації вже розвиненої, потужної вітчизня-

ної філософської мови. Але українська ситуація далека від цього. Не лише сприймає пе-

реклад, але й здійснює його не одинак, а філософська спільнота. Від активності та 

широти її участі у процесі, залежить успіх всієї справи. Бо високе покликання перекладу 

як звернення до іншомовних філософських традицій полягає у розвитку власної філософ-

ської мови, а з нею — і власної здатності мислення. Адже ефект перекладу (невідділь-

ний від зусиль розуміння) імпліцитно властивий практично кожному акту філософ-

ського мислення — тією мірою, якою кожна філософська думка належить до філософії 

як такої, тобто до світового філософського дискурсу.

Ці наголоси у зверненні до читачів знадобилися для того, щоб подальші матеріали, по-

міщенні у тематичному блоці даного числа, були сприйняті крізь належну оптику. Бо 

йдеться про значно вагоміші речі, ніж питання перекладу того чи того філософського 

терміна українською. Сам інтерсуб’єктивний формат роботи над питаннями філософ-

ської термінології (наразі у вигляді круглого столу) оприявнює єдиний плідний спосіб 

перекладу та звернення до інших інтелектуальних традицій — активну самоорганіза-

цію та дієву участь філософської спільноти.

Доводиться наголошувати на цьому, бо цей формат ще не став узвичаєним на вітчиз-

няних теренах, хоча є чимало обнадійливих прикладів успішної роботи у даному на-

прямку, які треба постійно закріпляти, посилювати та розвивати далі. Чому, споді-

ваємося, зможе прислужитися і поточний випуск нашого часопису.

Наступне, останнє цьогорічне число «Філософської думки» буде присвячено головним 

філософським подіям року, що минає. Згадати є що.
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Останнім часом часто спалахують дебати щодо перекладу того чи того філо-

софського терміна українською мовою. З огляду на це, нам видалося слушним 

провести теоретичний семінар, присвячений обговоренню того, як переклад 

впливає на формування української філософської термінології. Проблематика 

цього семінару органічно пов’язана із сюжетом «філософія перекладу», що 

став темою одного з попередніх чисел «Філософської думки» (2010, № 3).

У вигляді робочих матеріалів до семінару було запропоновано переклади з 

англійської трьох текстів, що належать до різних філософських традицій — 

статей Арона Ґурвіча «Щодо інтенційності свідомості» та Робіна Джорджа 

Колінґвуда «Відчуття й мислення», а також параграфу із твору Девіда Чал-

мерса «The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory», в якому він 

розмірковує про логічну можливість зомбі.

Показовим є те, що попри належність цих текстів до різних інтелекту-

альних традицій у них можна зустріти ті самі ключові терміни, які подеколи 

набувають дещо різних сенсів. Це дає підстави для обговорення можливих пе-

рекладів цих термінів українською.

Нижче ми публікуємо переклади цих текстів, яким передують коментарі 

перекладачів, і дискусію з означених термінологічних питань, що в ній взяли 

участь наші колеґи, відомі, зокрема, своїми перекладами класичних і сучасних 

філософських праць. Завершують тематичний блок дві статті про особливос-

ті перекладу деяких ключових термінів сучасної німецької філософії, автори 

яких полемізують одне з одним.
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СТАТТЯ АРОНА ҐУРВІЧА 
«ON THE INTENTIONALITY 
OF CONSCIOUSNESS»:
теоретичний контекст і мовні особливості

Андрій 
Вахтель

© А. ВАХТЕЛЬ,

 2015

Короткі біографічні відомості про автора
Арон Ґурвіч народився 17 січня 1901 року в сім’ї ли-

товських євреїв. Походження Ґурвіча було голов-

ною причиною того, що впродовж свого життя він 

тричі еміґрував і тричі отримував статус ворожого 

іноземця  1. Перший закордонний переїзд у віці шес-

ти років був до Німеччини, де 1919 року Ґурвіч всту-

пив до Берлінського університету імені Гумбольдта. 

Тут він відвідував семінари Карла Штумпфа із по-

глибленим вивченням філософії Г’юма  2. Сприяння 

Штумпфа значною мірою зумовило подальшу долю 

Ґурвіча. Так, під протеґуванням Штумпфа Ґурвіч 

вирушив на навчання до Фрайбурга, де на той час 

викладав Гусерль. 1928 року — після близько шести 

років відвідування його семінарів і лекцій — Ґурвіч 

мав нагоду познайомитися з Гусерлем особисто. 

Варто зазначити, що Гусерль ставився до свого учня, 

натхненного харизмою і філософською самовідда-

ністю вчителя, із значною повагою, а до його робо-

ти — зі схваленням [Gurwitsch, 2009: p. xv—xvi; Emb-

ree, 2009: р. 42].

1 Біографічні відомості беру переважно з розповіді Лестера 

Ембрі, учня Ґурвіча [Embree, 2009].
2  Посилений інтерес до Г’юмової філософії, а також твор-

чості Вільяма Джеймса, на якого Штумпф також звернув 

увагу Ґурвіча, проглядає, зокрема, у перекладеному тут 

есеї.
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Стаття Арона Ґурвіча «On the Intentionality of Consciousness»: теоретичний контекст... 

Запропонована тут стаття Арона Ґурвіча була видана у збірці під на-

звою «Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl» [Farber, 1940: р. 

65—83] через два роки після смерті Гусерля. Рік публікації статті «On the In-

tentionality of Consciousness» (1940) є роком еміґрації автора до Сполучених 

Штатів із Франції. Академічне середовище Америки того часу не надавало 

сприятливих умов для успішної кар’єри філософа. Але за посередництвом 

Альфреда Шюца, близького друга Ґурвіча, 39-річному еміґрантові без гро-

мадянства запропонували місце в університеті Джона Гопкінса, де він про-

був лектором наступні два роки. Для Ґурвіча ще більше ускладнював ситу-

ацію посилений інтерес американців до аналітичної філософії та майже 

повне іґнорування феноменологічної. Перші два десятиріччя у Сполучених 

Штатах завдали йому найбільших труднощів, вінцем яких, проте, стала по-

сада професора філософії в Новій школі соціальних досліджень (The New 

School for Social Research) від 1959 до 1971 року.

Такою була загальна атмосфера, що супроводжувала вихід у світ публі-

кованого тут тексту Ґурвіча. Але перш ніж запропонувати цей матеріал чи-

тачеві, я бажаю висвітлити деякі мовні особливості його ориґіналу та 

пов’язані з цим перекладацькі труднощі.

Поняття «mind» і «consciousness»
Перша частина праці Ґурвіча присвячена аналізі 

теорії сприйняття Г’юма, де найбільшу проблему становить переклад ан-

глійського поняття «mind». Тут найпростішими є дві опції: вводити неоло-

гізм або шукати синонімічну мовну одиницю у мові перекладу відповідно 

до контексту вжитку. Перший варіант має ту перевагу, що дає максимально 

загальне розв’язання проблеми перекладу поняття, зберігаючи його семан-

тичну й морфологічну своєрідність. Недолік цього підходу полягає в тому, 

що неологізм зазвичай є більшою або меншою абстракцією стосовно живо-

го мовного контексту, не кажучи вже про те, що введення неологізму є 

штучним і вимушеним заходом, що чітко відчувається при прочитанні. 

Друга опція непогана тим, що не стає на заваді інтуїтивному розумінню 

читачем тексту, використовуючи звичні «домашні» поняття. Її недолік, 

проте, полягає в тому, що новий контекст потребує нового перекладу того 

ж самого поняття, через що втрачається глибша семантична перспектива, у 

якій це поняття постійно перебуває у мові ориґіналу. Поряд із тим, відомі 

приклади невдалих контекстуальних перекладів. Вельми поширеним, зо-

крема, є переклад «mind» поняттям «свідомість», як-от у назві дослідниць-

кої сфери «Philosophy of Mind», а також в українському перекладі «Трактату 

про людську природу» Г’юма [Г’юм, 2003], де «mind» також переважно пе-

рекладено як «свідомість», а подеколи навіть як «дух», а «consciousness», у 

свою чергу, як «розум» та «розумові здатності». Некоректність такого пере-

кладу легко обґрунтувати. Справа в тому, що «consciousness» в англомовній 

філософії традиційно є властивістю того, що називають «mind». Ця термі-
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нологічна дистинкція стала можливою насамперед завдяки Кадвортові  3 і 

була остаточно інкорпорована в англійську традицію Локом, а також Г’ю мом. 

Семантичне відношення між поняттями «consciousness» і «mind» наоч но вид-

но з таких цитат:

«Свідомість (consciousness) є сприйманням того, що відбувається в умі 

(mind) самої людини» [Locke, 1999: р. 98];

«[С]відомість є лише віддзеркаленою думкою або сприйняттям» [Hume, 

2009: р. 941].

Важливо зазначити, що хоча «consciousness» у Лока та Г’юма і є власти-

вим — ба більше, перманентним, як я підкреслю нижче, — станом «mind», 

перша все ж залишається саме атрибутом, а не рівноправним логічним суб-

стратом. Через цю логічну несумірність у Локово-Г’юмовому словнику ці 

два поняття не можуть відігравати роль синонімів. Така синонімія була би 

ще можливою в контексті Гусерлевої феноменології, де «свідомість» («Be-

wusstsein») розширена до сенсу будь-якого суб’єктивного переживання  4. І 

хоча вже у Лока «consciousness» дуже наближається до гусерліанського сен-

су головної підстави єдності потоку переживань суб’єкта  5, а не просто за-

3 Ралф Кадворт (Ralph Cudworth; 1617—1688), один із головних представників когорти 

платоників Кембриджського університету (Cambridge Platonists), відповідальний за те, 

що поняття свідомості дістало в англомовній філософії сучасний психологічний та епіс-

темологічний сенс. У своїй головній праці «The True Intellectual System of the Universe» 

Кадворт проводить концептуальну різницю між «пластичним/штучним життям приро-

ди» і «раціональним життям душ», стверджуючи, що останні, на відміну від першої, наді-

лені здатністю до самосприймання (self-perception) та усвідомлювання (consciousness) 

[Cudworth, 1820: р. 343, 351]. Ця концепція бере початок в «Енеадах» Плотина, а поняття 

«consciousness» Кадворта є калькою давньогрецького поняття «συ ναίσθησις» (буквально, 

«відчутий із/спільно з», що перетворюється на англомовне «con-sense», або «conscious-

ness»). Такий переклад водночас близький за значенням до «conscientia» Декарта, із філо-

софією якого Кадворт був добре ознайомлений. До Кадворта слово «consciousness» ви-

користовували англійською переважно як синонім поняття «conscience» («совість»). Піс-

ля виходу «The True Intellectual System of the Universe» (1678), а потому «An Essay Concerning 

Human Understanding» Лока (1689) психологічне значення цього поняття стало голо-

вним. Щодо поняття «mind», то праця Кадворта не є типовим прикладом його викорис-

тання в англомовних текстах Нового часу. Якщо Гобс, Лок, Берклі та Г’юм використову-

ють «mind» у значенні «inner life» («внутрішнє життя») і переважно як синонім «soul», то 

для Кадворта цей термін є радше аналогом давньогрецького «νοῦς» (який ближче за зна-

ченням до «intellect» і «reason»), а не «ψυχή» (аналогами якого є «soul» і, рідше, «psyche»).
4 Розширення значення цього поняття було свідомо зініційовано вчителем Гусерля Фран-

цом Брентано у його «Психології з емпіричного погляду» [Brentano, 1876: S. 131—133].
5 Пор.: «Тільки свідомість об’єднує дії в єдину особу ... Самість залежить від свідомості, 

а не від субстанції. Самість є тією свідомою річчю, що мислить ... Ця особистість ви-

ходить за межі теперішнього існування у минуле лише завдяки свідомості» [Locke, 

1999: р. 324]. І в цьому, до речі, Г’юм кардинально розходиться з Локом і Гусерлем (цей 

момент також піддано аналізі в есеї Ґурвіча): «[У]сі наші окремі сприйняття є окреми-

ми одиницями буття, і ... розум ніколи не сприймає якийсь реальний зв’язок між окре-

мими одиницями буття» [Hume, 2009: p. 942].
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гальної здатності «віддзеркалення» цих переживань, і для Лока, і навіть для 

сучасного англофона, не ознайомленого з феноменологічною традицією 

слововжитку, при першому ознайомленні була би незрозумілою феноме-

нологічна субстантивація поняття свідомості, перетворення свідомості на 

«особливий домен буття» й особливо приписування їй конститутивної сили 

у пізнанні й навіть дії.

Термінологічне розведення «consciousness» і «mind» набуло особливої 

виразності наприкінці ХХ сторіччя після так званого Consciousness Boom, 

коли шерег філософів коґнітивної науки стали загострювати увагу на несу-

мірності «computational mind» («обчислювального ума»), або «embodied 

mind» («втіленого ума»), який є звичним дослідницьким полем коґнітивної 

науки, і «consciousness» («свідомості»), або «phenomenological mind» («фено-

менологічного ума»), який є предметом інтроспекції, або самодосвідчуван-

ня, — притому, що обидва мають бути аспектами нероздільної ментальної 

сфери [Jackendoff, 1994: р. 3—55; Roy et al., 1999: р. 2—24]. Слід звернути 

увагу також на те, що сучасне значення поняття «mind» є значно ширшим за 

класичне Локово-Г’юмове, адже може включати в себе також будь-які коґ-

нітивні процеси, які не дістають суб’єктивного засвідчення [Chalmers, 1995: 

р. 10—11]. Для Г’юма і Лока, на противагу такому поглядові, «mind» у стані 

мислення, але позбавлений «consciousness», був лише сумнівною і супереч-

ливою гіпотезою  6.

З огляду на сказане вище, переклад «mind» поняттям «свідомість» слід 

вважати хибним шляхом. Не позбавленою проблематичності є також про-

позиція перекладати цей термін як «психіка». Зокрема, так робить А. Леонов 

у своєму перекладі статті Д. Чалмерса «Facing Up to the Problem of Con-

sciousness» [Чалмерс, 2013a]. Якщо і надалі дотримуватися такої стратегії у 

перекладах творів Чалмерса, її головна вада швидко дасться взнаки. Адже у 

своїй головній праці «The Conscious Mind» Чалмерс використовує спільно-

кореневе поняття психологічного для позначення одного з аспектів «mind», 

який відповідає каузальній ролі коґнітивних процесів у продукуванні пове-

дінки, на противагу іншому, «феноменальному» аспектові «mind», який 

6 На підтримку цього див., наприклад: [Hume, 2009: р. 304] і [Locke, 1999: р. 91—101, 

318—319]. Чи властиві «mind» взагалі несвідомі стани, крім коґнітивних, — це інше пи-

тання. Якщо це питання очевидно не може бути порушеним у контексті Г’юмового 

скептицизму, то в термінах Локової доктрини, думаю, воно не буде позбавленим сенсу. 

Адже Лок заперечує лише можливість мислення («thinking», «thought») у несвідомому 

стані, але не робить експліцитного заперечення самого несвідомого стану (характер 

якого все ж залишається під питанням). Впевненіше за нього Кадворт пише про «певну 

вітальну енергію», яка має зберігатися в душі у станах, позбавлених самосприйняття 

(self-perception) і мислення (cogitation) [Cudworth, 1820: р. 346, 349]. Він був, можливо, 

першим із філософів Нового часу, хто всерйоз став відстоювати думку про несвідоме 

існування душі, різко протиставляючи свою позицію Декартовій [Cudworth, 1820: р. 

344—349]. Розроблена філософська доктрина несвідомого не з’явилася, проте, аж до 

ХІХ сторіччя [Reed, 1997: р. 127—143].
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розкриває якісний характер досвіду [Chalmers, 1996: р. 10—11]. Відтак, якщо 

обрати зазначену вище стратегію А. Леонова, вираз «psychological mind» 

треба буде перекласти як «психологічна психіка», що призведе до необґрун-

тованого подвоєння сенсу поняття психічного і, як наслідок, до терміноло-

гічної плутанини.

Поняття психіки, або психічного, проте, є непоганим кандидатом на 

роль відповідника «mind», оскільки містить у собі дві важливі конотації. 

Перша з них є психоаналітичною, і вона відповідає сфері, позначеній Чал-

мерсом як «psychological mind». Психоаналітичний сенс поняття психічного 

(нім. «psychisch», «Psychisches») можна цілковито пояснити в каузальних тер-

мінах, адже психічні процеси становлять інтерес для психоаналітика на-

стільки, наскільки вони відіграють каузальну роль у поведінці. При цьому 

феноменальні якості психічних переживань тут позбавлені будь-якої реле-

вантності для того, що вважають адекватною і вичерпною аналізою психіч-

ного життя. У «Я і Воно» Фройд пише: «Повторюю, але дещо інакше: пси-

хоаналіза не може перекласти сутність психічного у свідомість; навпаки, 

свідомість належить розглядати як якість психічного, яка може приєднува-

тися до інших якостей або залишатися осторонь від них» [Freud, 1923: S. 9].

Друга конотація є феноменологічною. Її зміст окреслюється через за-

перечення поняття несвідомого та підкреслення феноменального характеру 

психічного життя. Обидва моменти експлікуються з однієї цитати Брентано: 

«Усі психічні феномени є свідомістю» [Brentano, 1874: S. 133] 7. Будучи про-

тилежним психоаналітичному сенсу психічного, феноменологічне значен-

ня стає у відповідність з Чалмерсовим поняттям «phenomenal mind».

Разом ці два поняття психіки, отже, принаймні частково охоплюють два 

найважливіші аспекти англомовного «mind». Проблематичною перекладаць-

кою опцією «психічне» робить, проте, його спорідненість з поняттям «психо-

логічне». Це може створити серйозні труднощі при перекладі передусім су-

часної літератури з філософії коґнітивних наук (як це було видно на прикладі 

Чалмерса) і зобов’язати перекладача до систематичних коментарів.

На мій погляд, є щонайменше дві вдалі альтернативи. Першою пропо-

зицією є переклад «mind» поняттям «ум», яке, з одного боку, зберігає мор-

фологічну відмінність «mind» від таких понять, як «psyche», «soul», «con-

sciousness», «reason», з іншого боку, є рідковживаним словом, що позбавле-

не небажаних сенсових конотацій, але не є при цьому інтуїтивно незрозу-

мілим неологізмом 8. Друга альтернатива — перекладати це поняття як 

7 Детальніше про його критику поняття несвідомого див. твір Брентано «Психологія з 

емпіричного погляду» [Brentano, 1874: р. 131—180]. Щодо феноменального характеру 

психічного див. там само [Brentano, 1874: р. 118—120].
8 Українське слово «ум», на мій погляд, є також вдалою пропозицією для перекладу 

«mind» у двох важливих ще не зазначених сенсах (пор.: [Oxford Dictionaries; СУМ-11]): 

1. Здатність мислити й судити. У такому значенні використовують, наприклад, у ви-

разах «to come/spring to someone’s mind» (прямий ідіоматичний відповідник — «спада-
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«ментальне» 9. Доцільність такого перекладу обґрунтована не лише семан-

тично, але й етимологічно: слова «mental» і «mind» обидва походять від ла-

тинського слова «mens» 10. У поданому тут перекладі Ґурвіча я цілком віддав 

перевагу першій із двох запропонованих альтернатив. При цьому поняття «ум» 

я повністю відрізняю від поняття «розум», яке зазвичай використовують для 

перекладу англійського «reason».

Поняття «impression» та «sensation»
Для класичної англомовної філософії є також ха-

рактерним розрізнення понять «impression» і «sensation», які теж потребу-

ють адекватного перекладу. Локове визначення «sensations» таке: «По-пер-

ше, наші чуття, яким добре відомі певні чуттєві об’єкти, повідомляють уму 

кілька окремих сприйняттів речей, відповідно до різних способів, у які ці 

об’єкти афектують їх ... Це велике джерело більшості наших ідей, залежних 

цілковито від наших чуттів і здобутих ними для розуміння, я називаю від-

чуттям (sensation)» [Locke, 1999: р. 87]. Подібного строгого визначення сло-

ва «impression» Лок не надає, проте сенс, в якому воно переважно вживане, 

стає добре зрозумілим після тези автора про неможливість існування «будь-

якої внутрішньої ідеї в умі до вражень (impressions) з боку відчуття (sensation) 

і рефлексії» [Locke, 1999: р. 81] і особливо у світлі коментаря на початку 

«Трактату про людську природу» Г’юма, який безумовно продовжує цю тер-

мінологічну традицію: «Усі сприйняття людського ума розкладаються на 

два різні види, що їх я буду йменувати враженнями (impressions) та ідеями. 

Різниця між ними полягає у ступенях сили й живості, з якою вони спадають 

на думку і проникають до нашої свідомості. Ці сприйняття, які входять із 

найбільшою силою та потужністю, ми можемо називати враженнями 

(impressions): і під цією назвою я розглядаю всі наші відчуття (sensations), 

пристрасті й емоції, коли вони вперше з’являються в душі. Під ідеями я ро-

зумію їхні слабкі образи в думанні й міркуванні, якими є, приміром, всі 

сприйняття, що викликає цей трактат, крім лише тих, які виникають від 

зору й дотику, та крім безпосередніх задоволення чи незручності, які він 

може спричинити» [Hume, 1999: р. 17—18]. Отже, «sensations» слід розуміти 

ти на ум»), «on someone’s mind» («на умі»), «to have a mind of one’s own» («своїм умом 

жити»), «to lose one’s mind» («рішатися ума/виживати з ума»), «to be out of one’s mind» 

(«бути несповна ума»). 2. Пам’ять людини. Як-от у виразах «to bear something in mind» 

(«класти/брати на ум»), «to keep something in mind» («тримати в умі»).
9 Зокрема, так робив В. Васильєв у своєму перекладі «The Conscious Mind» Чалмерса 

[Чалмерс, 2013b].
10 Залежно від контексту, латиною це поняття означає «план», «намір», «розум», «інте-

лект», «судження», а також «сміливість». Що стосується суто філософського вжитку 

цього поняття, пропоную для прочитання статтю Олега Хоми «Пізнавальні інстанції в 

Декартовій термінології» [Хома, 2011]. Хома, до речі, пропонує перекладати цей тер-

мін як «ум» або «добрий глузд».
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як такі «impressions» (інтенсивні переживання ума, а отже — «враження»), 

що надходять до нас через органи чуття, іншими словами — «відчуття».

Поняття «consciousness» 
і «awareness» та похідні від них
Вирази «to be aware of» та «awareness of», що ними 

Ґурвіч оперує впродовж усього есею, я перекладав так само, як «to be con-

scious of» та «consciousness of», а саме як «усвідомлювати щось» та «усвідом-

лення чогось». Вираз «свідомість чогось» більше відповідає формі англій-

ських «awareness/consciousness of» та німецького «Bewusstsein von», проте я 

вирішив використовувати слово «свідомість» без доповнення у значенні 

абстрактної категорії, що включає в себе тотальність суб’єктивних пере-

живань (або досвіду загалом) 11. Переклад «awareness of» як «усвідомлення 

чогось» уможливлює контекст статті Ґурвіча, в якій, на мій погляд, цей ви-

раз використано цілком синонімічно до «consciousness of». У тих випадках, 

коли ці вирази зустрічаються в одному реченні (що, попри те, не познача-

ється у Ґурвіча на їхній семантичній тотожності), або все ж таки не є сино-

німічними (яскравий приклад — їхнє концептуальне розрізнення Чал мер-

сом у першому розділі «Conscious Mind» [Chalmers, 1996: р. 28—31]), я можу 

запропонувати дещо застарілі звороти «відати про» для перекладу «to be 

aware of» та «відання про» для «awareness of». Такий переклад, по-перше, 

лаконічний, по-друге, забезпечує гнучкість словотвору й дає простір для 

більш складних словосполук.

Поняття «experience», 
похідні від нього та інші поняття
Дієслово «to experience» я перекладатиму як «до-

свідчувати», а також як «переживати»; а похідний від нього іменник 

«experiencing» — як «досвідчування» або «переживання». З двох запропо-

нованих версій перекладу я віддаю перевагу першій. Поняття, утворені від 

кореня «досвід», особливо стають у пригоді при перекладі (та простому 

вживанні) дієприкметників, як-от «досвідчувальний суб’єкт» («experiencing 

subject») і «досвідчуваний об’єкт» («experienced object»).

Абстрактне поняття «entity» я вирішив перекладати як «одиниця бут-

тя», аби відрізнити його від споріднених, але не завжди контекстуально то-

тожних йому слів «essence» — «сутність», «being» — філософська категорія 

«буття» та «existence» — «існування» чи «екзистенція».

11 Сенс, який сприймається природно лише у феноменологічній традиції, як уже було 

зазначено вище.
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ЩОДО ІНТЕНЦІЙНОСТІ СВІДОМОСТІ  1

Інтенційність свідомості можна визначити як сто-

сунок, у якому всі — чи принаймні певні — акти 

пе ребувають до об’єкта. У такому сенсі Брентано 

ввів це поняття в сучасну філософію. Прагнучи по-

яснити різницю між тим, що він називає «фізични-

ми феноменами» та «психічними феноменами», 

Брентано з’ясував, що, поміж іншими характерис-

тиками, останні відрізняються стосунком до об’єк-

та або спрямованістю на об’єкт  2. Цю спрямова-

ність «психічних феноменів» Брентано інтерпретує 

як уміщення ними в собі «іманентної» об’єк то по-

дібної одиниці буття. Попри те, що Гусерль пере-

ймає у Брентано поняття інтенційності, він вису-

ває деякі заперечення проти його тлумачення  3. 

Гусерлевий огляд Брентанової концепції інтенцій-

ності зрештою призводить до повного її відкидан-

ня; проте він погоджується з Брентано у визнанні 

існування дуже важливого класу ментальних фак-

тів, — за якими Гусерль закріплює назву актів  4, — 

1 Переклад зроблено за виданням: Gurwitch A. On the In ten-

tionality of Consciousness // Philosophical Essays in Memory 

of Edmund Husserl / Ed. by M. Farber. — Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 1940. — P. 65—84.
2  F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt (ed. by 

O. Kraus, Leipzig, 1924), Book II, ch. I, par. 5.

3  Logische Untersuchungen, II, V, sec. 9-11; Ideas, sec. 90. Брак 

місця не дає нам змоги резюмувати Гусерлеву критику 

Брентанового вчення; деякі суттєві розбіжності між кон-

цепціями Гусерля і Брентано наголошує Л. Ландґребе у 

статті «Husserl’s Phänomenologie und die Motive zu ihrer 

Umbildung» у Revue internationale de Philosophie, vol. I.
4 Log. Unt., II, 378.
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які мають ту особливість, що представляють суб’єктові об’єкт. Переживаючи 

акт, суб’єкт усвідомлює об’єкт, відтак акт може бути схарактеризованим, як 

це робить Гусерль, як усвідомлення реального чи ідеального, наявного чи ви-

гаданого об’єкта.

Цю особливість, однак, не слід розглядати як реальну якість чи реаль-

ну властивість актів, як, приміром, інтенсивність, яку багато хто з психо-

логів вважав реальною складовою, спільною для всіх чуттєвих даних. 

Насправді ж приписувати акту — під грифом інтенційності — реальну 

якість, яка дає йому змогу, трансцендуючи себе, заволодівати об’єктом, 

що належить, як у випадку сприйняття реальної речі, до світу зовнішнього 

щодо сфери свідомості, до якої акт, попри те, що наділений трансценду-

вальною якістю, залишається все ж таки прив’язаним, — це означало б 

приписувати акту магічні чи принаймні містичні здатності. Акти свідо-

мості ставлять нас віч-на-віч із об’єк том; переживаючи такий акт, суб’єкт 

усвідомлює об’єкт. Об’єктивуваль на функція свідомості є, однак, радше 

проблемою, ніж простою даністю, спогляданням якої кожен міг би себе 

задовольнити. Насправді об’єктивувальна функція передбачає складне 

коло проблем. Із них ми обираємо найбільш елементарну, але, на наш по-

гляд, водночас найбільш фундаментальну. Усві домлювати об’єкт означає 

усвідомлювати у теперішньому досвіді об’єкт як такий самий, яким його 

усвідомлювали в попередньому досвіді; і як такий самий, усвідомлення якого 

можна очікувати в майбутньому досвіді; як такий самий, який, узагальнюючи, 

можна усвідомлювати в незліченому числі презентувальних актів. Іден тич-

ність у цьому сенсі є, поза сумнівом, конститутивною для предметності 

(Gegenständlichkeit). Але, навіть якщо розглядати на найбільш елементар-

ному рівні, ідентичність об’єктів, оскільки це факт свідомості, — і лише з 

цієї причини ми маємо деяке знання про нього й можемо говорити про 

нього — виявляється нерозв’язуваною проблемою для традиційної кон-

цепції свідомості. Ми просуватимемося далі, аби показати, якщо це мож-

ливо, що опрацювання цієї проблеми призводить до нової концепції сві-

домості, яка є радикально протилежною традиційній.

І. Проблема ідентичності в Г’юмовому викладі
Розгляньмо проблему ідентичності в її найбільш ви-

разній формі, а саме — як її порушує Г’юм у контексті сприйняття речей.

Слідуючи за Локом  5 та Берклі  6, Г’юм відстоює погляд, «що наші думки 

про тіла є не що інше, як зібрання (collections. — А. В.), утворені умом із ідей 

кількох окремих відчутних якостей, з яких складаються об’єкти і які ми спо-

5 Cf. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Book II, chap. XXIII, особливо sec. 6 

та 14.
6 Cf. Berkeley, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge у Works, ed. by A.C. Fraser 

(Oxford, 1901), I, 258.
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стерігаємо у постійній єдності одна з одною»  7. Відтак «відчутні якості», про 

які йдеться, Г’юм і його попередники ототожнюють з відчуттями, що про-

дукуються в умі впродовж переживання чуттєвого акту; ці «відчутні якості» 

розглядаються як реальні елементи, з яких формується чуттєвий досвід; зре-

штою, вони приймаються за реальні елементи самої свідомості, тобто за 

елементи, що існують всередині свідомості. Отже, об’єкт, який складається 

з тих самих даних, що фігурують у чуттєвому досвіді, виявляється реальним 

елементом цього досвіду й збігається з ним; у будь-якому разі, передбача-

ється, що об’єкт сам по собі також існує у свідомості та є її змістом. Г’юм, 

безумовно, відстоює цю тезу. «Ці самі відчуття, що проникають через око й 

вухо, є … справжніми об’єктами … є лише одне існування, яке я можу одна-

ково називати об’єктом або сприйняттям … розуміючи під ними те, що 

будь-яка звичайна людина вважає капелюхом, черевиком, камінням чи 

будь-яким іншим враженням, що повідомляє їй чуття»  8. Ця теза подана 

Г’юмом не як результат філософських розвідок, але як погляд «вульґарний», 

погляд кожного з нас, коли ми, поза філософуванням, приймаємо природ-

ну настанову й заклопотані будь-якими речами з нашого оточення.

Тоді має виникнути проблема. Повертаючись знову до спостереження 

речі, яку ми вже спостерігали дещо раніше, як, приміром, під час навпере-

мінного зімкнення й розімкнення очей, ми отримуємо набір даних відчуттів. 

Останні можуть мати значну схожість між собою, та все ж залишаються від-

мінними й не зливаються, хоч би в який спосіб, у єдину даність. Ми можемо 

перелічити цю множину даних відчуттів за допомогою актів сприйняття, які 

ми послідовно досвідчуємо й до яких ці дані належать у відповідному поряд-

ку. Незважаючи на це, ми віримо — як «вульґарні», що перед нами не сукуп-

ність об’єктів, хоч би наскільки вони були подібними, але один-єдиний 

об’єкт, що являє себе як точно той самий у кожному з послідовних досвідчу-

вань. З огляду на множинність даних відчуттів слід пояснити тотожність 

об’єкта й нашу віру в неї, не забуваючи про те, що об’єкт розглядається як 

комплекс, складений із даних відчуттів. У такий спосіб Г’юм порушив про-

блему  9, і добре відомо, що він запропонував для її роз в’я зан ня  10. Через подіб-

ність даних відчуттів ум так плавно й легко пересувається від одного набору 

чуттів до іншого, що ледве усвідомлює цей перехід. Ця подібність занурює ум 

у стан, близький до того, в якому він перебуває, неперервно оглядаючи дея-

кий час незмінний об’єкт; цей останній стан породжує ідею тотожності  11. 

Так, за рахунок подвійної подібності ум приймає схожість за тотожність. 

7 Hume, A Treatise of Human Nature, ed. by T.H. Green and T.H. Grose (London, 1890), I, 505—506.
8 Ibid., I, 491.
9 Ibid., I, 493: «Той самий образ, що наявний для наших відчуттів, ми вважаємо реальним 

тілом; і цим переривчастим образам ми приписуємо цілковиту тотожність».
10 Ibid., I, 491—494.
11 Пізніше ми повернемося до тотожності об’єкта, неперервно спостережуваного впро-

довж деякого часу.
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Якщо насправді є лише послідовність чуттєвих даних, із яких жодні, щойно 

зникнувши, не можуть бути знову повернені до буття, то уява штовхає нас до 

хибної віри в те, що такі дані, припинивши свою появу, себто існування, мо-

жуть повернутися як такі самі, щойно перерване спостереження буде знову 

відновлене. Віра в єдиність сприйнятого об’єкта ґрунтована на змішуванні 

подібних, та все ж відмінних, і тотожних даних відчуттів  12.

Звичайної наявності для ума чуттєвих даних, що компонують об’єкт, не 

достатньо для породження ідеї тотожності. Г’юм цілком слушно підкрес-

лює, що поняття тотожності потребує поняття часу  13. В обговорюваному 

випадку це означає, що об’єкт, сприйнятий зараз, після повторного роз-

плющення очей вважається тотожним тому, що являвся до заплющення очей. 

Сприймаючи об’єкт, ум має пригадувати попередні сприйняття; враження, 

що зараз наявні для ума, мають супроводжуватися ідеями, які, хоча й з усіх 

поглядів нагадують попередні, відмінні від них, згідно з Г’юмовим вченням, 

відносно сили та живості. Аби осягнути тотожність, ум має зіткнутися з мно-

жинністю предметів. Проте щойно це сталося, він має проминути не тільки 

відмінності стосовно інтенсивності, але також, і насамперед, факт того, що 

він представив перед собою множинність предметів. Оскільки тотожність 

полягає в ілюзії прийняття схожих, але відмінних, предметів за єдиний пред-

мет, функція уваги у створенні цієї ілюзії полягає в тому, щоб усунути умову, 

необхідну для початку роботи уяви  14. Ця ілюзія, отже, може утримуватися 

лише доки суб’єкт залишається нечутливим до того, що направду відбуваєть-

ся в його умі. Утім, суперечність між досвідчуваною послідовністю чуттєвих 

даних і створеною уявою непереборною схильністю приймати їх за єдині й 

тотожні надто разюча, щоби залишитися непоміченою. Аби виплутатися з 

цієї суперечності, уява винаходить іншу фікцію — фікцію «неперервного іс-

нування», приписуваного «уривчастим і перервним явищам» (“broken and 

interrupted appearances”. — А. В.)  15. Проте ця нова фікція не може зарадити 

Г’ю мові, адже питання щодо існування об’єкта впродовж перерви може бути 

порушеним лише в тому разі, коли тотожність об’єкта, який був сприйнятий 

після переривання попередньо сприйнятого об’єкта, була встановленою.

12 Cf. Hume, op. cit., p. 535.
13 Ibid., pp. 489—490.
14 У чудовій аналізі, яку Ж. Лапорте («Le scepticisme de Hume» у Revue philosophique de la Fran-

ce et de l’Étranger, CXV, 1933, pp. 92—101) проводить стосовно пасажів «Трактату», про які 

тут ідеться, він приділяє особливу увагу наголосові, який Г’юм ставить на «операції» 

(“operation”. — А. В.) ума у створенні ілюзії тотожності. Аналіза Лапорте, втім, по дає як 

більш явну суперечність, про яку ми впевнено заявляємо. Операція ума не полягає у ви-

робленні чогось із матеріалу, до якого цю операцію застосовують, як у випадку поєднання 

об’єктів у ансамбль, коли вони перелічені, коли сприйнятий стан справ входить у суджен-

ня та підлягає категоріальному оформленню тощо. Тут, навпаки, операція, так би мовити, 

повинна змусити зникнути перед умом матеріал, необхідний для його роботи.
15 Hume, op. cit., pp. 494—497. Ми маємо знехтувати тут оглядом Г’юмової думки стосов-

но неперервного існування.
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Те ж саме стосується тотожності об’єкта, спостережуваного впродовж 

деякого часу без переривання  16. За таких обставин тотожність означає «не-

змінність і неперервність будь-якого об’єкта з деякою варіацією часу». Ва-

ріація часу передбачає послідовність і зміну, якщо не в розглядуваному 

об’єкті, який має бути постійним і незмінним, то в об’єкті, що співіснує. І 

все ж таки передбачається, що незмінний об’єкт бере участь у цих змінах  17, 

без того, щоб зазнавати в собі яких завгодно перетворень. Повторюю: з од-

ного боку, послідовність і варіація часу мають не лише відбуватися на-

справді, але й досвідчуватися свідомістю, адже, в іншому разі, був би лише 

один постійний об’єкт, і ум мав би ідею не тотожності, а єдності. З іншого 

боку, перехід від одного моменту до іншого, який конституює тривалість і 

варіацію часу, має насилу бути відчутним, будь-яке інше сприйняття чи 

ідея мають бути виключені з гри, аби схильність (disposition. — А. В.) ума 

полягала в тому, щоби продовжувати огляд одного постійного, незмінного, 

тотожного об’єкта  18. Варіація часу має бути відчутною, але не настільки, 

щоби спричинити якусь перебудову в активності ума. Знову ж таки опера-

ція уяви стає в суперечність із самими умовами цієї операції.

Якщо Г’юмове тлумачення ідентичності є неспроможним, то не через 

те, що тотожність вважається «фікцією», тобто витвором уяви. Якби Г’юм 

задовольнив себе переконанням у тому, що тотожність не є питанням чуттє-

вості, але завдячує своїм існуванням іншій ментальній здатності, а саме — 

уяві, він би розвинув теорію двох факторів сприйняття. Така теорія, без-

умовно, відкрита для критики, однак не може бути відкинута як не по-

слідовна, — головне заперечення, яке, здається, можна висунути до теорії 

Г’юма. Його завдання полягає в поясненні факту того, що сприймальний 

суб’єкт, який досвідчує ці враження, усвідомлює за їхнім посередництвом 

щось тотожне, всупереч тому, що враження є «внутрішніми та минущими 

існуваннями»  19, залежними від варіації часу, так що кожне з них, щойно про-

майнуло, зникає безповоротно. Проте в Г’юмовому вченні немає місця для 

тотожності поряд із темпоральністю. Дуже показово, що Г’юм говорить 

про нашу схильність «якнайбільше маскувати переривання»  20, схильність до 

«усунення позірного переривання через вигадування неперервного буття»  21. 

Якби ми могли офірувати чи то тотожністю, чи то часовістю, ми би позба-

вилися непримиренної суперечності, в якій ці два принципи перебувають 

16 Ibid., pp. 489—490.
17 Далі буде показано, що «участь» об’єкта, який знаходиться перед свідомістю впродовж 

деякого часу та який упродовж цього часу даний як постійний і тотожний, у тих змі-

нах, що конституюють його теперішність і його тривалість, — не «фікція», а безпосе-

редньо досвідчуваний факт.
18 Hume, op. cit., p. 492.
19 Ibid., p. 483.
20 Ibid., p. 488.
21 Ibid., p. 496.
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один до одного; однак ми не можемо, з одного боку, через ту створену уя-

вою непоборну схильність, приписувати тотожність такого роду сприйнят-

тям, а з іншого боку, через те, що переривання цих сприйняттів надто впа-

дають в око, аби їх можна було оминути  22. Відтак тотожність і часовість 

виявляються для Г’юма не лише протиставленими, але навіть взаємовиключ-

ними. Ці принципи перебувають у невпинній боротьбі один із одним. Ос-

кільки ми достатньо нечутливі, ми можемо вірити в тотожність, проте на 

ділі є лише послідовність схожих предметів. Філософська рефлексія викри-

ває хибність цієї віри, щоправда, не будучи в змозі всерйоз похитнути її  23. 

Відповідно до настанови, яку ми приймаємо, — чи то практично- життєву, 

чи то філософську — ми вагаємося між інстинктивним та природним по-

глядом і «вивіреними міркуваннями» (“studied reflections”. — А. В.), без 

того, щоб досягти остаточного розв’язання проблеми  24. Таким чином 

Г’юмові не вдається пояснити досить простий факт, відомий «вульгарним» 

із їхнього повсякденного життя, факт, який формулюється так: річ, що я 

бачу зараз, я бачив дещо раніше і завтра я візьмуся за її спостереження. У 

подібному випадку тотожність, так само як і часовість, знаходяться перед 

умом суб’єкта, чи спрямована його увага на одну або на іншу.

Зважуся стверджувати, що головну підставу Г’юмової невдачі слід шука-

ти в його загальній концепції свідомості: «… істинна ідея людського ума по-

лягає в тому, що його слід розглядати як систему різних сприйняттів або різ-

них існувань, які … взаємно продукують, руйнують, впливають і модифікують 

одна одну … Одна думка переслідує іншу й тягне за нею третю, яка, своєю 

чергою, стає їй на заміну»  25. Свідомість, у такому разі, розглядається як одно-

вимірна сфера буття, фундаментальна структура якої полягає лише й виключно 

в часовості. Ум конституюють «лише послідовні сприйняття», при цьому ум є 

«не що інше, як низка чи набір (bundle or collection. — А. В.) різноманітних 

сприйняттів, які слідують одне за одним із немислимою прудкістю й пере-

бувають у неспинному плині та русі»  26. Г’юм навмисно уподібнює свідомість 

до театру, але це, сказати б, театр без підмосток; у сучасних термінах свідо-

мість можна було б порівняти з неперервною послідовністю кінокадрів.

Хоч би які відмінності могли існувати між різними видами сприйнят-

тів, «первинні якості», «вторинні якості», пристрасті, афекти тощо, оскіль-

ки вони — сприйняття, себто змісти свідомості, їх належить розглядати на 

рівних правах і як такі, що мають однаковий спосіб існування  27. Це озна-

чає, що всі вони становлять реальні події, які відбуваються в потоці свідо-

мості; вони з’являються та зникають, і кожен із них має власне місце в цьому 

22 Ibid., p. 494.
23 Cf., ibid., pp. 497—498 та pp. 501—505.
24 Ibid., pp. 535—536.
25  Ibid., pp. 541—542.
26  Ibid., pp. 534—535.
27  Cf., ibid., pp. 480, 482—483.
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потоці зі стосунком до інших подій, які належать до того ж самого потоку. 

Нічого, окрім такої події, неможливо знайти у свідомості, окрім одного 

образу серед інших, що передують йому чи слідують за ним і які у своєму 

слідуванні конституюють свідоме життя  28. Усвідомлення об’єкта зводиться 

до звичайної присутності у свідомості реального змісту  29. Звідси ототож-

нення зазначених вище відчутних якостей і відчуттів, через які являються 

перші, і ті й ті позначають, як правило, однаковими термінами, такими, як 

колір, гладкість, шорст кість тощо  30. Зрештою, об’єкт, складений із реаль-

них змістів свідомості, має сам стати реальним елементом у потоці свідо-

мості. Для свідомо сті, зрозумілої в такий спосіб, направду не може бути 

нічого тотожного  31.

Незважаючи на те, що Г’юм сформулював її в найбільш докладний спо-

сіб, ця концепція свідомості як одновимірної сфери, складеної зі звичайної 

послідовності реальних подій, вже була ефективною для Лока й Берклі та — 

наскільки я можу судити — її приймали більш або менш експліцитно всі 

філософи аж до наших днів. Стосовно обговорюваної проблеми, немає ве-

ликої різниці, чи розглядати сприйняття, разом із Г’юмом  32, як розрізнюва-

ні та відокремлювані одне від одного, чи, як Джеймс  33 та Берґсон  34, ставити 

наголос на безперервності потоку свідомості та на взаємопроникненні мен-

тальних станів, так що демаркація не може бути проведеною для відокрем-

лення їх один від одного. Ця концепція складає головний сенс того, що 

Гусерль називає психологізмом  35. Що чинно для сприйманих об’єктів, які 

належать реальному світові, є так само цілком правомірним для предметів 

математики, для значень, тверджень і всіх різновидів продуктів логічного 

мислення. Зведені до реальних елементів і змістів, що конституюють акти 

їхнього усвідомлення, жоден із цих об’єктів не може бути коли-небудь схоп-

лений як однаковий, у необмеженій кількості актів. Оскільки об’єктивність 

визначена цією однаковістю об’єкта, на противагу множинності актів, — 

байдуже, переживає їх одна особа чи кілька, — на підставі розглядуваної 

концепції свідомості об’єктів не може бути взагалі, хоч би якого виду.

28  Cf., ibid., p. 487: « … ніщо ніколи направду не присутнє для ума, крім його власних 

сприйняттів».
29  Cf., ibid., p. 483: « … кожна річ, що являється уму, є не що інше, як сприйняття, вона 

переривається умом і залежить від ума».
30  Див. Гусерлевий критичний огляд цієї плутанини в «Логічних дослідженнях», II, V, 

sec. 2, а також в «Ідеях», sec. 41.
31  Слід зазначити, що навіть тотожність об’єкта, яка зазнає реальної зміни через збіль-

шення або зменшення кількості частин, Г’юм пояснює (op. cit., pp. 537—538) у деяких 

випадках неувагою. Суттєва підстава для приписування тотожності у таких випадках 

полягає в тому, що зміни достатньо незначні, щоби впасти в око.
32  Ibid., p. 495.
33  W. James, The Principles of Psychology (London, 1908), I, 237—243.
34 H. Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience (Paris, 1932), chap. II.
35 Cf. Formale und transzendentale Logik (Halle, 1929), sec. 56—58, 62, 65.
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ІІ. Гусерлеве ноетико-ноематичне вчення
Попереднє обговорення залишає нас із проблемою 

того, як об’єкти, які є ідентичними й такими, що піддаються ідентифікації, 

можуть існувати для свідомості та знаходитися перед свідомістю, акти якої 

безупинно слідують один за одним; кожен із цих актів, на додаток до їх слі-

дування один за одним, беззмінно зазнає часових варіацій. Адже те, що розу-

міють під Джеймсовим «плином думки» (“stream of thought”. — А. В.) та під 

Берґсоновим «durée» (фр. «тривалість», «продовження». — А. В.), дійсно ви-

ражає досвідчувану реальність, яку ми можемо усвідомити у будь-який мо-

мент, якщо ми чутливі до того, що відбувається в наших свідомих життях.

Розв’язання цієї проблеми дав Гусерль за допомогою своєї теорії інтен-

ційності; і, наскільки мені відомо, це розв’язання — єдине на сьогодні. 

Брак місця перешкоджає мені дослідити розвиток цієї теорії впродовж 

Гусерлевої творчості. Коли в «Логічних дослідженнях» він уперше взявся за 

інтенційність, Гусерль ще не мав діла з проблемою, якій ми надали тут осо-

бливого значення. Його теорія інтенційності поступово почала стосувати-

ся цієї проблеми, і, попри те, що цей стосунок не увиразнився аж до 

«Формальної і трансцендентальної логіки», нам здається, що форма, в якій 

інтенційність було розвинено в «Ідеях», головним чином у ноетико-но ема-

тичному вченні, вже становить розв’язання нашої проблеми. Беручи до 

уваги ноетико-ноематичне вчення з такого погляду, ми просуватимемося 

за межі того, що було експліцитно сформульовано самим Гусерлем.

Коли об’єкт сприймається, є, з одного боку, акт із його елементами, хоч би 

які вони були; акт як реальна подія у психічному житті, що відбувається в пев-

ний момент феноменального часу, виникає, триває, зникає і щойно зникає — 

вже безповоротно. З іншого боку, є те, що в цьому конкретному акті знаходить-

ся перед умом суб’єкта, що сприймає  36. Нехай сприйманою річчю буде дерево. 

Це дерево щонайменше подає себе в цілком визначений спосіб: воно показує 

себе із цього боку, радше ніж із того; воно розташоване прямо перед спостеріга-

чем чи займає радше бокову позицію; воно розташоване поблизу суб’єкта, що 

сприймає, чи віддалене на значну відстань від нього тощо  37; врешті-решт, воно 

пропонує себе в певній перспективі, приміром, як таке, що кидає тінь, чи, коли 

суб’єкт, що сприймає дерево, відроджує в пам’яті своє минуле життя, сприйня-

те дерево являється у світлі тієї чи тієї сцени його юності. Те, що зображають ці 

алюзії, є ноемою сприйняття, а саме — об’єкт такий, саме такий і лише такий, 

яким його усвідомлює суб’єкт сприйняття, як він інтендує його в цьому кон-

кретному ментальному стані, що переживається. Саме в стосунку до ноеми це 

сприйняття є не лише сприйняттям цього визначеного об’єкта, але є також та-

36 Ideas, sec. 88.
37 Cf. Méditations Cartésiennes, p. 34. (Ґурвіч посилається на французький переклад «Кар-

тезіанських роздумів», перше та єдине видання на момент написання цього есею. 

Німецьке видання побачило світ лише 1950 року. — А. В.).
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ким усвідомленням об’єкта, ніж іншим; це означає, що суб’єкт, який пережи-

ває розглядуваний акт, ноезу, виявляється віч-на-віч із певним об’єктом, явле-

ним із такого боку, таким чином зорієнтованим, у певному аспекті тощо. Отже, 

ноему можна також позначити як сенс сприйняття.

Ноему слід відрізняти від реального об’єкта  38. Останній, наприклад, де-

рево, як реальна річ являється зараз у цей визначений спосіб; але воно може 

запропонувати себе з іншого боку, на іншій відстані, інакше зорієнтованим 

і в іншому аспекті; і це направду відбувається, коли суб’єкт ходить довкола 

нього. Воно показує себе в множинності сприйняттів, через кожне з яких те 

саме реальне дерево презентує себе; однак «сприйняте дерево як таке» ва-

ріює відповідно до позиції, зорієнтованості, ставлення тощо сприймально-

го суб’єкта, як це відбувається, коли, приміром, він дивиться на дерево зго-

ри або іншого разу сприймає його, перебуваючи в саду. Дійсно, реальна річ 

не може презентувати себе як така, окрім як за посередництвом серій сприй-

няттів, що слідують одне за одним  39. Ці сприйняття входять у синтезу іден-

тифікування одного з одним, і саме завдяки цій синтезі й у цій синтезі, а 

також паралельній синтезі поміж співвіднесених ноем, те, що являє себе 

послідовно, конституює себе для свідомості в реальну річ такою, якою вона 

є, єдиною і тотожною, у протилежність множинності сприйняттів, а також 

множинності ноем  40. Тож виникають проблеми щодо стосунку акту та його 

ноеми до реальної речі, сприйнятої через акт, і далі — щодо стосунку, в яко-

му ноеми, поєднуючи себе через синтезу ідентифікації, перебувають одна 

до одної   41; у будь-якому разі, очевидно, що реальний об’єкт не має змішу-

ватися з єдиною ноемою.

З іншого боку, ноема відмінна від акту в тому сенсі, що вона не складає 

частину, елемент, момент (a factor. — А. В.) акту й направду не існує у свідо-

мості, як існує акт   42. Коли, дивлячись на річ, ми почергово заплющуємо та 

знову розплющуємо очі, без жодної зміни в розташуванні нашого тіла чи в 

спрямованості нашого погляду, ми досвідчуємо низку актів сприйняття, 

кожен із яких відмінний. Утім, через кожний із цих актів той самий об’єкт 

не лише пропонує себе, але й також являється в тому самому аспекті та зо-

рієнтованості, з того ж боку, на такій самій відстані тощо. Дерево презентує 

себе зараз у такий самий спосіб, як і хвилину тому, як і вчора, яким його 

очікують побачити завтра. «Сприйняте дерево як таке» є точно таким са-

мим, всупереч розмаїттю актів, із якими воно співвідноситься. У цій ноемі, 

в такому разі, ми маємо дещо тотожне, що, з цієї ж причини, варто не плу-

тати з елементом співвіднесеного акту. Якби вона була таким елементом, то 

38 Ideas, sec. 89—90.
39 Ibid., sec. 42, 44, 143.
40 Ibid., sec. 41, 86, 135, 145, 150, а також Méd. Cart., sec. 17—18. 
41 Ideas, sec. 98, а також 128—131.
42 Ibid., sec. 97.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 5 23

Щодо інтенційності свідомості (переклад з англійської А. Вахтеля)

з’являлася б і зникала би разом із актом і була би прив’язана, подібно до 

акту, до місця, яке займає останній у феноменальному часі.

Ноема як відмінна від реального об’єкта, так само як від акту, виявляєть-

ся нереальною або ідеальною одиницею буття, яка належить до тієї ж сфери, 

що і значення чи означення (meanings or significations. — А. В.). Ця сфера є 

сферою сенсу (Sinn)  43. Нереальність одиниць буття, що належать до цієї сфе-

ри, полягає насамперед у їхній позачасовості, тобто в певній незалежності 

від конкретного акту, через який вони актуалізуються, у тому сенсі, що кож-

на з них може співвідноситись як точно така сама з іншим актом і навіть із 

необмеженою кількістю актів. Ноеми можна знайти не лише в досвіді сприй-

няття. Кожному актові пригадування, очікування, репрезентації, уявлення, 

думання, судження, воління тощо відповідає деяка ноема  44. У кожному з цих 

випадків об’єкт, стан справ тощо самі по собі, на які суб’єкт спрямовує себе 

через акт, слід відрізняти від об’єкта такого, саме такого, яким він є в полі 

зору суб’єкта, яким, через акт, об’єкт знаходиться перед умом суб’єкта. 

Стосовно ж судження, тут різниця полягає між об’єктом, про який судять, та 

об’єктом, про який судять як про такий  45. Варто зазначити, що Джеймс  46 

якимось чином передбачив Гусерлеве поняття ноеми думання та судження.

Гусерлеве ноетико-ноематичне вчення, коротким підсумуванням яко-

го ми вимушені задовольнитися, будучи далеким від конструктивної чи 

роз’ яснювальної теорії, є радше простою описовою констатацією (statement. — 

А. В.) об’єктивувального ментального стану, іншими словами, ментального 

стану, через який досвідчувальний суб’єкт стає віч-на-віч із об’єктом. Кож-

ний ментальний стан цього виду тоді слід пояснити в термінах як тотожно-

сті, так і часовості. Традиційна концепція свідомості, в якій наголос став-

лять на часовості, послідовності актів і варіацій, яких кожний акт зазнає під 

час свого тривання, справді не є хибною, оскільки наголошений факт є ре-

альним фактом свідомості. Одначе ця концепція неповна й однобічна. 

Жодний ментальний стан не слід розглядати лише й виключно як реальну 

та часову подію в потоці свідомості, поза будь-яким стосунком до сенсу. 

Цей стосунок залишається поза увагою в традиційній концепції. Тотожність 

слід визнавати як факт, не звідний до інших; вона виявляється фактом свідо-

мості, не менш автентичним і не менш фундаментальним, ніж часовість. Так 

ми доходимо двоїстості. І необхідно підкреслити, що ця двоїстість зберігає 

чинність навіть для найелементарнішого рівня свідомості, де питання сто-

сується повторюваного явлення об’єкта в той самий спосіб презентації, без 

того, щоби була потреба продовжувати розгляд явлення об’єкта одного разу 

в сприйнятті, іншого разу в пам’яті, репрезентації тощо, а надто щоби брати 

43 Ibid., sec. 133.
44 Ibid., sec. 91 та 93—95.
45 Logik, sec. 42, 44—45, 48.
46 James, op. cit., I, 275—276. 
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до уваги послідовні презентації об’єкта, який являється як точно такий са-

мий із різних боків та в найрізноманітніших аспектах.

ІІІ. Часовість та ідентичність
Перш ніж запускати загальну концепцію свідомості, 

що закладена й випливає з ноетико-ноематичного вчення, розгляньмо природу 

цієї двоїстості, а також стосунок між умовами (terms. — А. В.), які складають її.

Те, що тотожність є фундаментальним фактом у свідомому житті, ще 

не означає постійного експліцитного усвідомлення цього факту. У кожно-

му сприйманні, думанні, судженні тощо, в усьому теоретичному й прак-

тичному житті ми послуговуємося тотожністю об’єктів, із якими маємо 

справу; наприклад, сприймаючи річ, ми приймаємо її за ту саму, що й 

сприйняту деяким часом раніше, або під час обдумування твердження ми 

вважаємо його тим самим, що й твердження, доведене вчора, і далі пере-

ходимо до перевірки цього доказу (того самого, що був наведений учора) 

або ж до подальшого міркування із приводу підстав цього твердження. Так 

ми можемо поводити себе й так ми справді поводимося, поза необхідністю 

схоплювати тотожність експліцитно, хоча вся наша поведінка незмінно ке-

рується нею. Об’єкт, яким ми зацікавлені, є нашою темою, і притому єди-

ною; як правило, тотожність об’єкта не конституює побічну тему, що су-

проводжує першу. Але, звісно, тотожність може бути надана уму суб’єкта 

експліцитно і може бути тематизованою. Як це відбувається в такому разі? 

У який спосіб ми доходимо первинного усвідомлення тотожності?

Сприйнятий об’єкт пропонує себе у визначений спосіб презентації. 

Переживаючи таке сприйняття, ми вільні пригадувати минулі сприйняття й 

очікувати майбутні сприйняття, так що кожному з цих ментальних станів, 

минулих так само, як і майбутніх, відповідає та сама ноема, що відповідає до-

свідчуваному тепер сприйняттю. Так ми первинно доходимо усвідомлення 

ноеми та її тотожності як відмінної від і протиставленої множинним актам, із 

якими вона співвідноситься. Немає значення, чи пригадують минулі пере-

живання з більш або менш точною часовою визначеністю, а також чи може 

момент очікуваного справдження майбутніх актів бути передбаченим із дея-

кою точністю. Не є навіть необхідним, щоб узяті до уваги акти були пригада-

ними сприйняттями, іншими словами, являлися як такі, що були теперіш-

німи в минулий момент, і щоб справдження переживань, розглядуваних як 

майбутні, дійсно очікувалося. Для нашої мети буде цілком достатньо вважати 

акти можливими та потенційними й такими, що відрізняються один від одно-

го, а також від теперішнього сприйняття, але як такі, що актуалізують ту саму 

ноему. Акти, через які той самий об’єкт являється і пропонує себе в однако-

вий спосіб презентації, можуть відрізнятися один від одного лише з погляду 

моментів часу свідомості, в який кожен із них відбувається. У будь-якому разі, 

ми навряд чи зможемо представити тотожність ноеми експліцитною та за-

свідчити її в первинному досвіді без розуміння часовості свідомості.
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Ноематичну тотожність можна наочно показати, навіть не беручи до 

уваги акти, відмінні від пережитого в теперішньому, за умови наявності 

рефлексії над триванням цього акту. Тривання полягає у свідомості й про-

являє себе для неї через неперервне перетворення кожного «актуального за-

раз» у «щойно було актуальним зараз». Коли час збігає, теперішній момент 

не поринає в минуле так, що він не міг би бути знову відтвореним в умі, крім 

як через репродукцію; навпаки, теперішній момент, що припиняє бути те-

перішнім, все ще утримується в «первинній пам’яті»  47 та набирає форми 

«щойно минулого тепер». Через мить щойно минуле тепер, стосовно акту-

ального зараз, коли останнє трансформується у вказаний спосіб, своєю чер-

гою, миттєво зазнає перетворення, переходячи в «ретенцію ретенції»; воно 

потім ще більше віддаляється від випадкового актуального зараз, доки не 

зникає з безпосередньої (immediate. — А. В.) пам’яті, більше не утримую-

чись  48. Так, рефлектуючи над тим, що реально відбувається у свідомості, в 

кожний момент ми виявляємо неперервні варіації та перетворення: постій-

ний перехід теперішньої фази в утриману й фази, даної в ретенції будь-якого 

рівня, в ретенцію більш високого рівня, постійне повторення цього пере-

творення  49. На цих безперервних варіаціях ґрунтований потоковий харак-

тер свідомості  50, який, завдяки їхній неперервності, переживається як од-

новимірний стрій (order. — А. В.). Ці перетворення зачіпають, утім, не 

сприйманий об’єкт або його спосіб презентації, але тільки його часову орі-

єнтацію, його часові модуси явлення  51. Іншими словами, зачіпається радше 

акт, аніж його ноема, факт того, що сприйнятий об’єкт як такий знаходить-

ся перед свідомістю, радше ніж самий сприйманий об’єкт як такий. 

Дивлячись, як спливає потік, ми доходимо ясного усвідомлення факту, що 

сприйнятий об’єкт як такий являвся вже впродовж тривалого часу чи що він 

щойно почав являтися, і — якщо ми також враховуємо протенції — що ми 

очікуємо, як він продовжить являтися, чи що ми передбачаємо перериван-

ня в його явленні тощо. Іще раз, експліцитне усвідомлення тотожності по-

требує експліцитного усвідомлення часовості і, у щойно проаналізованому 

випадку, саме властивої часовості. Тож Г’юм цілком мав рацію, звертаючись 

до часовості, коли він прагнув пояснити тотожність.

З іншого боку, якби не було нічого тотожного, що знаходилося б перед 

свідомістю, усвідомлення часовості було б унеможливлене. Із цим припу-

щенням, ретенційні перетворення більше не могли би бути варіаціями в 

часових орієнтаціях чогось, що може послідовно припускати різні часові 

47 Стосовно різниці між «первинною пам’яттю» (ретенцією) та «вторинною пам’яттю» 

(репродукцією) див.: Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 
(Halle, 1928), par. 19.

48 Ibid., sec. 8 та 10.
49  Ibid., sec. 39 та Supplement I.
50  Ibid., sec. 36 та pp. 466—467.
51 Ibid., sec. 30—31 та Supplement IV.
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орієнтації. Сама реальність свідомого життя, коли йдеться про тривалий акт, 

є фазою теперішньої актуальності, що найбільш тісно пов’язана з пов ною 

неперервністю утриманих фаз (у ретенціях різного рівня), усі ці фази по-

в’язані між собою, і фаза теперішньої актуальності конституює межу цієї 

безперервності  52. Із нашим припущенням, утім, замість цієї неперервності 

фаз міг би бути тільки набір точкових актів-імпульсів, серед яких один мав 

би характер актуального теперішнього, натомість інші були б наділені харак-

терами, відмінними між собою, так само як від першого. Усі ці акти-імпульси, 

хоч дані водночас, все ж залишалися б відособленими один від одного; у 

будь-якому разі, їм би бракувало властивого взаємозв’язку для поєднання їх 

у єдиний акт; адже єдність тривалого акту можлива тільки з огляду на щось 

тотожне, чиє явлення може припускати різні часові фази  53. Оскільки свідо-

ме життя полягає у невпинних варіаціях, у кожний момент один набір таких 

актів-імпульсів заміщується іншим, без будь-якого властивого стосунку між 

ними: адже такий стосунок потребує, аби щось однакове переходило з од-

нієї часової фази в іншу. У кожний момент, отже, єдність і безперервність 

свідомого життя обривалися б. Оскільки до свід чуваний час полягає лише в 

поступовому усуненні чи то певної фази акту, чи то акту в його повноті з 

актуального зараз у такий спосіб, що те, що усувається, являється як те, що 

щойно було ближче до актуального зараз, ніж воно є тепер, — свідомість, 

для якої зазначене припущення було би чинним, не могла би дійти розумін-

ня часу. Як висновок, для такої свідомості часу не існувало б узагалі  54.

Далі за посередництвом тієї ж самої рефлексії суб’єкт первинно пере-

конується в тотожності об’єкта, який пропонує себе в певний спосіб пре-

зентації, ноеми, так само як і часовості явлення ноеми, тривалості її явлен-

ня й усіх змін, які тягне за собою тривалість. Часовість і тотожність є, поза 

сумнівом, два полюси, протиставлені один одному. На противагу Г’юмові, 

одначе, вони є полюсами, які не виключають, але потребують один одного. 

Часовість і тотожність пов’язані одна із одною як умови кореляції. У цьому 

насправді полягає природа двоїстості, на яку наводить Гусерлеве ноетико-

ноематичне вчення.

ІV. Кореляційна концепція свідомості
Кожному акту відповідає ноема, а саме — об’єкт як 

такий, саме такий і лише такий, яким суб’єкт усвідомлює його та має перед 

собою, коли він переживає цей акт. Свідомість не варто плутати зі звичай-

ною одновимірною сферою, складеною з актів як реальних психічних по-

дій, які співіснують і слідують один за одним. Її радше належить розглядати 

52 Ibid., par. 16. Для стислості ми звужуємо обговорення до властивої часовості тривалого 

акту.
53 Ibid., Supplement XI.
54 Ibid., pp. 376—377.
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як кореляцію, співвіднесеність чи паралелізм між площиною актів, психічних 

подій, ноез і другою площиною, яка є площиною сенсу (ноеми). Ця кореляція є 

такою, що з кожним актом співвідноситься своя ноема, проте одна й та 

сама ноема може співвідноситися з незліченною кількістю актів. У такому 

разі ця співвіднесеність не є співвіднесеністю сам-на-сам.

Ноетико-ноематична кореляція — це те, що слід мати на увазі під тер-

міном інтенційності. З огляду на це, формулу «усвідомлення чогось» слід 

розуміти так  55: акт свідомості є актом відання (awareness. — А. В.), що презен-

тує суб’єктові, який переживає його, сенс, ідеальну позачасову єдність, іден-

тичну, а значить, таку, що піддається ідентифікуванню. Акт, що пережива-

ється, має стосунок до сенсу не за рахунок сприятливих обставин, які по-

требують прояснення та зведення до більш елементарних фактів, але зав дяки 

тому, що конституює саму природу свідомості. Свідомість слід визначати 

через її стосунок до сенсу, так що переживання акту тотожне актуалізуванню 

сенсу. Отже, кожний факт свідомості належить розглядати в термінах сто-

сунку cogito-cogitatum qua cogitatum  56, і жодний ментальний стан не можна 

пояснити, окрім як через стосунок до предметного сенсу (gegenständlicher 

Sinn), усвідомлення якого досвідчувальний суб’єкт доходить через акт  57.

Інтенційність означає об’єктивувальну функцію свідомості. В її най-

більш елементарній формі ця функція полягає в тому, що суб’єкт стає віч-на-

віч із сенсами, ідеальними єдностями, до яких як до тотожних він вільний 

звертатися незліченну кількість разів. Щойно цю елементарну структуру 

об’єктивувальної функції встановлено, можна братися за проблеми більш 

високих структур інтенційності, які стосуються, приміром, синтез, за посе-

редництвом яких певні сенси сприйняття поєднуються в системи, якими є 

речі сприйняття; які стосуються категоріальних форм, що покладаються на 

дані сприйняття в мисленні  58; які мають справу із синтаксичними операція-

ми, через які в апофантиці дедалі складніші значення й означення констру-

юються з більш простих  59, тощо. Усі структури ін тенційності ґрунтовані на 

ноетико-ноематичній кореляції, яка з цієї причини є найелементарнішою 

структурою. Але вона водночас є найфундаментальнішою і найуніверсальні-

шою, оскільки будь-яка смислова одиниця буття, будь-якого виду та будь-

якого рівня складності є одиницею ідентичною і такою, що піддається іден-

тифікуванню, до якої суб’єкт може повернутися знову й знову. Так но етико- 

номематичний паралелізм входить у всі форми ментальної активності; і саме 

до нього приводять головні проблеми логіки  60.

55 Méd. Cart., p. 28.
56 Ibid., pp. 30—31, а також Logik, p. 120.
57 Ideas, preface, sec. 6.
58 Log. Unt., II, VI, chap. VI.
59 Ibid., II, IV, sec. 13, а також Logik, sec. 13.
60 Logik, sec. 73.
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Об’єктивувальна функція належить актові, але не як узята сама по собі 

та відособлена від інших ментальних станів. Навпаки, акт володіє цією 

функцією, навіть коли він має відмітний характер очевидності чи самопре-

зентації на підставі того, що він включений у ціле досвідчуваного життя і 

тільки в стосунку до цього цілого  61. Предметність — це здатність піддава-

тися ідентифікуванню, тобто можливість звернення знов і знов до того, що 

через теперішній акт пропонує себе свідомості, а також можливість здій-

снювати це чи то в такому самому, чи то в іншому модусі усвідомлення  62. 

Це цілком чинно як для реальних, так і для ідеальних об’єктів  63. Це так 

само чинно для «внутрішнього сприйняття». Коли теперішній ментальний 

стан схоплюється актом рефлексії і таким чином стає об’єктом цього акту 

внутрішнього сприйняття, останній має характер очевидності, оскільки 

схоплений акт пропонує себе прямо, безпосередньо й особисто (bodily. — 

А. В.), не через пам'ять чи в який-небудь символічний спосіб. І все ж акт 

внутрішнього сприйняття не на цій підставі є об’єктивувальним; таким він 

є лише тому, що явлене через нього — хоча його самопрезентація не може 

бути здійснена знову — може бути все ж пригаданим згодом і до того ж не-

обмежену кількість разів  64. Предметність і тотожність тоді позбавлені сен-

су, якщо не мають стосунку до множинності актів, що означає — не мають 

причетності до часовості свідомого життя. Ці аналізи Гусерля, які стосу-

ються предметності, за допомогою яких він прояснив головний зміст своєї 

боротьби проти психологізму  65, по-новому кидають світло на висунуту тут 

ноетико-ноематичну концепцію свідомості.

Ця концепція, хоч і не сформульована Гусерлем у достатньо виразній 

формі, здається, була засадничою для значної частини його теорій, і якщо 

розглядати його творчість в її розвитку, ця концепція, смію стверджувати, 

виявляється однією з телеологічних цілей, до якої прямує феноменологія.
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КРИТИКА ЕМПІРИЧНОЇ 
ЕПІСТЕМОЛОГІЇ І ПРИНЦИП 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У СТАТТІ 
Р.ДЖ. КОЛІНҐВУДА «ВІДЧУТТЯ 
Й МИСЛЕННЯ»

Тарас 
Фостяк

Робін Джордж Колінґвуд (1889—1943) є одним із не-

пересічних британських мислителів ХХ сторіччя, 

спадщина якого налічує численні твори з філософ-

ської та історичної проблематики. Поза сумнівом, 

його найвідомішою і найвпливовішою працею є 

«Ідея історії» (укладена й опублікована посмертно 

його учнем Т.М. Ноксом 1946 року), яка відіграла 

стрижневу роль у поновленні інтересу до філософії 

історії в англомовному світі й натепер продовжує 

вважатися однією з фундаментальних праць, в яких 

здійснюється осмислення підмурків історичної на-

уки й стрижневих концептів, якими вона послуго-

вується. Варто зауважити, що Ко лінґ вуд був зраз-

ком мислителя, для якого теоретична рефлексія 

перебувала у щільному зв’язку з практикою історич-

них досліджень: його вважають одним із провідних 

спеціалістів міжвоєнної доби з історії римської Бри-

танії. Та попри власну залученість до історичних 

досліджень, зокрема археологічної практики, сам 

Колінґвуд своїм основним заняттям визнавав фі-

лософію (див.: [Van der Dussen, 2012: p. 1]). Окрім 

питань філософії історії в полі теоретичної уваги 

мислителя перебували проблеми метафізики, тео-

рії пізнання, філософії мистецтва й політичної фі-

лософії. Так, до його доробку входять такі твори, як 

«Есей про філософський метод» (1933), що є однією 

із самобутніх спроб тієї доби визначити специфіку 
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філософії та її місце в системі знання, і твір «Принципи мистецтва» (1938), 

що являє собою ориґінальне й ґрунтовне дослідження природи мистецтва, 

його стосунку до ремесла й розваги, містить розгляд проблеми уяви тощо. 

До інших значущих праць Колінґвуда належать: «Релігія і філософія» (1916), 

«Speculum Mentis, або Карта розуму» (1924), «Есей про метафізику» (1940), 

«Новий Левіафан» (1942) та ін. Власне, щойно згаданий твір «Принципи 

мистецтва» відмітний не тільки аналізом проблематики філософії мистецт-

ва, а й розробкою ориґінальної концепції досвіду, що надає цій праці тема-

тичної суголосності зі статтею «Відчуття й мислення», яку ми нині презен-

туємо українському читачеві. Втім «Відчуття й мислення» була опублікована 

Колінґвудом задовго до публікації «Принципів мистецтва» — 1924 року — й 

має своїм предметом значно вужче проблемне поле, осмислюване поза кон-

текстом проблем філософії мистецтва. Центральною проблемою «Відчуття 

й мислення» є питання про співвідношення названих здатностей, а точніше 

про доцільність такого розмежування, здійснюваного емпіризмом, його 

епістемологічні наслідки та альтернативу. Тож спробуймо стисло відтворити 

стрижневі положення Колінґвудового дослідження, логіку його розгортання 

та структуру арґументації. 

Перш ніж взятися до викладу власного розв’язання проблеми, автор 

«Відчуття й мислення» вдається до критичного розбору засад емпіричної 

гносеології. Емпіризм, за Колінґвудом, характеризує поєднання принципів 

двох протилежних теоретичних позицій — сенсуалізму та інтелектуалізму. 

Якщо сенсуалізм зводить пізнання до суто чуттєвого стосунку до дійсності 

й утверджує «чуттєві дані» єдиним предметом пізнання, то інтелектуалізм 

леґітимує тільки мислення й «універсалії» як його предмет. Тимчасом емпі-

ризм намагається звести докупи обидві теорії, стверджуючи, що наша дій-

сність є поєднанням «чуттєвих даних» та «універсалій». Одначе недогляд 

емпіриків полягає в тому, що вони базують свій підхід на засновку, буцім 

інтелектуалізм та сенсуалізм дають адекватну характеристику кожної здат-

ності, а діло лише за малим — сполучити обидва підходи й визначити місце 

кожної здатності у процесі пізнання. Втім обидва підходи становлять не 

правильні описи частковостей, а хибні описи цілого. Пізнання як таке ста-

новить цілісний процес з єдиним предметом, який ані реально, ані ідеаль-

но не може бути поділений на чуттєвий та інтелектуальний складники. В 

цьому й полягає головна теза Колінґвуда, до якої він поступово підводить 

читача через критику т. зв. «чуттєвих даних» та «універсалій», які й станов-

лять «дійсність» емпіриків. 

Мислитель намагається зобразити, чим були б «чуттєві дані» й «універ-

салії», якби вони справді існували. В чистому відчутті, як його розуміють 

сенсуалісти й емпірики, ми мали б усвідомлювати предмет безпосередньо, 

тобто без участі будь-яких інших пізнавальних актів, як-от пригадування 

чи мислення. Однак, якби чисте відчуття справді мало місце, то нам не 

були б доступні жодні розрізнення й, відповідно, жодний предмет: так, ми 
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не змогли б побачити блакитне як блакитне, адже це передбачало б зістав-

лення його з іншими кольорами, які можуть бути дані тільки завдяки актам 

опосередкування — в пригадуванні чи уявленні. Таким же чином чисте 

мислення, якби воно дійсно мало місце, не могло би забезпечити нас адек-

ватним знанням, адже його предмет зводився б до мережі гіпотез, відірва-

них від емпіричної дійсності: твердження чистого мислення виражали б 

наслідки можливих обставин, про реалізацію яких нічого невідомо. Ані ро-

зум, який споглядає лише чисті універсалії, ані розум, поглинутий одними 

тільки чистими чуттєвими даними, не здатний осягнути розрізнення як 

таке. Чистому мисленню була б недоступна різниця між категоріями це і 

те, тепер і тоді, тут і там, оскільки їхнє осягнення неможливе без звер-

нення до емпірії. Оскільки ж це й те було б позбавлене для чистого мислен-

ня сенсу, то й предмет розуму мав би становити всю сукупність мислимих 

гіпотез з усіма їхніми гіпотетичними висновками: що неможливо, адже 

творення гіпотез простягалося б до нескінченності. До того ж, чисте мис-

лення, зосереджене суто на побудові гіпотез-універсалій, постає як звичай-

нісінька суперечність, адже витворення гіпотез завжди відбувається на під-

ставі фактів досвіду: гіпотетичним твердженням мають передувати ґрунто-

вані на фактах категоричні твердження. «Чисте відчуття осібно від мислення 

не може побачити річ, на яку дивиться, — підсумовує Колінґвуд, — чисте 

мислення осібно від відчуття не знаходить про що мислити ... В термінах 

логіки, відчуття означало б порожній суб’єкт, не визначений жодним пре-

дикатом; мислення означало б хаос усіх можливих предикатів, ніяк не по-

в’я заних з жодним суб’єктом» [Collingwood, 1924: p. 65]. 

Емпіризм, поєднавши обидва концепти, проводить розрізнення між 

явищами й об’єктивною дійсністю і твердить, буцім у відчутті нам річ лише 

«здається» наділеною тими чи іншими властивостями, й тільки у мисленні, 

яке інтерпретує дані відчуттів, ми доходимо до знання, якою річ дійсно «є»: 

так, приміром, відчуття твердить, що очеретинка у воді зламана, тимчасом 

мислення інтерпретує, що вона пряма. Колінґвуд наполягає, що цей по-

гляд неправильний: знаючи про заломлення води, ми бачимо тростинку 

прямою. Тільки думаючи, що вода заломлює так само, як і повітря, ми 

сприйняли б її зламаною. Ані зламаність очеретинки, ані її прямота не є 

чистими чуттєвими даними. Насправді, в обох випадках має місце інтер-

претація: зламана очеретинка постає як хибна інтерпретація, пряма — як 

істинна. Відповідно, адекватність і неадекватність сприйняття визнача-

ються у зв’язку із принципом, на якому воно ґрунтується і який може бути 

істинним чи хибним. «Принцип інтерпретації, — твердить Колінґвуд, — 

однаково чинний у всіх випадках; помилка ж емпіриків полягає у тому, що 

вони приймають близький і звичний — а через те не виражений — принцип 

за відсутність принципу взагалі й називають безпосереднім те, що насправді 

опосередковують принципи звичного повсякденного застосування» [Co l -

lingwood, 1924: p. 71]. 
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Отже, виявляється, що відчуття вже містить інтерпретацію, а предме-

том інтерпретації є не чисте відчуття, а продукт попередньої інтерпретації: 

«...тож коли йдеться про щось надане (given) мисленню чуттям, то це зна-

чить, що описане таким чином дане (datum) насправді надане (given) мис-

ленням самому собі: воно становить своєрідний спадок, заповіданий цілко-

вито унітарним актом пізнання (не суто чуттєвим і не суто інтелектуальним) 

подальшим актам того самого виду» [Collingwood, 1924: p. 72]. 

Одначе Колінґвуд наполягає, що навіть ідеальна границя між обома здат-

ностями не може бути проведена, не спричинивши викривлення автентичної 

природи пізнавального акту. Саме тому він пропонує змінити категоріальний 

апарат для опису пізнання, відкинувши як хибний засновок т. зв. психологію 

здатностей: звернутися до термінів, які справді позначують аспекти пізнання, 

а не окремі діяльності. Так, будь-який акт пізнання, за Ко лінґвудом, є безпо-

середнім і опосередкованим воднораз. Про предмет ми можемо сказати, що 

просто «бачимо» його таким, однак сама ця безпосередність ґрунтується на 

опосередкуванні інтерпретацією: так, ми просто «бачимо» очеретинку рів-

ною чи небо блакитним, однак саме це пряме, безпосереднє «бачення» зу-

мовлене нашим попереднім знанням про предмет. Отже, безпосередність не 

виключає опосередкованості: обидва аспекти становлять що і це пізнання, 

які в дійсності і в мисленні перебувають у нерозривному зв’язку. 

Праця Колінґвуда «Відчуття й мислення» містить низку термінів і термі-

нологічно значущих слів, спосіб перекладу яких потребує певного прояс-

нення. Перш за все розгляду потребує термінологічна пара, винесена Ко-

лінґвудом у назву статті — «sensation» і «thought». Три з чотирьох розділів Ко-

лінґвудової статті мають неґативний характер: у них він піддає критичному 

розгляду сенсуалізм, інтелектуалізм та емпіризм як способи відповіді на пи-

тання про первинність тієї чи іншої здатності розуму. Відповідно, обидва 

терміни перебувають в центрі уваги, утворюючи сенсове тло Колінґвудової 

думки, чим заслуговують на особливу пильність. Термін «sensation», на наше 

переконання, найбільш адекватною формою перекладу має слово «відчут-

тя», яке, на відміну від слова «чуттєвість» (яке нам довелось відринути), по-

значує не абстрактну спроможність, а радше факт чи акт психічного життя. 

Такому способу передання слова «sensation» відповідають і описи, які наво-

дить Колінґвуд: «Визначальною рисою відчуття є його безпосередність, його 

самозамкненість і самодостатність...» [Collingwood, 1924: p. 58]; «Припустімо, 

ми маємо чисте відчуття небесної блакиті, коли в погожий день підносимо 

свій погляд догори...» [Collingwood, 1924: p. 58]; «...розум, який усвідомлює 

тільки теперішнє відчуття» [Collingwood, 1924: p. 61]. Крім того, слово «від-

чуття», на відміну від абстрактного «чуттєвість», дає змогу утворити дієслово: 

«Людина, вдивляючись у блакитне небо, не лише відчуває (is sensating), але 

й мислить...» [Collingwood, 1924: p. 63]. Варто згадати, що Л. Бо гачов, роз-

глядаючи у своїй монографії концепцію досвіду Ко лінґвуда [Богачов, 2011: 

с. 257], також передає «sensation» як «відчуття», тоді як «thought» перекладає 
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як «думка», що принаймні в контексті цієї статті потребує іншого підходу. 

«Думка» характеризує статичний елемент, тож цілком слушно перекладати 

«thought» як «думка» в контексті Локового «Есею про людське розуміння», де 

«думка» використовується поряд з терміном «ідея», як його синонім. На то-

мість Колінґвуд неодноразово наголошує на тому, що «мислення» є «діяль-

ністю» (activity), поміж іншого, розглядаючи питання про його «фази», «про-

дукти» чи «початкову точку». До того ж як синонімічні за значенням Ко-

лінґвуд вживає «thinking» і «reasoning» (які ми передавали, відповідно, як 

«думання» чи «мислення» й «розмірковування»), цим самим виразно під-

креслюючи процесуальність того, що він переважно позначує як «thought». 

Стисло окреслимо спосіб перекладу й інших термінів. Так, Колінґвудове 

«sense», що за змістом цілковито збігається з «sensation», ми перекладали як 

«чуття» задля збереження присутньої в ориґіналі співзвучності із терміном 

«sense-datum(a)» — «чуттєве(і) дане(і)». Слово «sensa», яке, вочевидь, є мно-

жиною слова «sense», ми також передавали як «чуття» із вказівкою англій-

ського відповідника в дужках (це слово зустрічається лише двічі на початку 

статті). Термін «mind», що позначує в концепції Колінґвуда носія здатнос-

тей, функцій відчуття й мислення, ми перекладали як «розум». Конструкцію 

«present to» ми перекладали як «даний чомусь/у чомусь» (прим., розуму/у 

відчутті). Конструкції «to be aware of» і «consciousness of», що є загальними 

позначеннями пізнавальних здатностей (так, в акті сприйняття, пригадуван-

ня, мислення тощо ми усвідомлюємо щось), попри їхню неспівзвучність в 

ориґіналі, ми передавали однаковим чином: «To be aware of» як «усвідомлюва-

ти щось», «бути свідомим чогось», «consciousness of» — «усвідомлення/свідо-

мість чогось». Терміни «distinction», «distinguishing» ми перекладали залежно 

від контексту як «відмінність», «розрізнення» чи «відрізнення», коли йдеться 

про здатність встановлювати спільне й відмінне (між кольорами, звуками, 

логічними категоріями), або як «розмежування» чи «відмежування», коли 

йдеться про теоретичне відокремлення складників пізнання (відчуття й мис-

лення, чуттєвих даних та інтерпретації). Термін «differentiation» — як тотож-

ний першому значенню «distinguishing» — ми передавали також як «розріз-

нення». «Mediation» та «immediacy» мають своїми українськими відповідни-

ками «опосередкованість» і «безпосередність» з усіма своїми похідними.

Варто зазначити, що питання, яке порушив Колінґвуд у статті «Відчуття 

й мислення», в континентальній традиції філософування також відоме як 

питання про співвідношення допредикативного досвіду й предикативного 

судження, яке визначає головну тему епістемології ХХ сторіччя. Зокрема, 

допредикативний досвід постає як одна із тем осмислення у феноменоло-

гічній традиції  1, а різні відповіді на питання про його можливість зумов-

1 Так, ця тема представлена у творі «Досвід і сенс. Дослідження з генеалогії логіки» осно-

воположника феноменологічної традиції Е. Гусерля. Також питання взаємозв’язку до-

свіду й інтерпретації торкається М. Гайдеґер у творі «Буття і час».
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люють відмежування філософської герменевтики від феноменології [Ке-

буладзе, 2009: с. 302]. Слід додати, що досвід набуває проблематизації й у 

вітчизняному філософському співтоваристві. Так, ця тема займає В. Ке бу-

ладзе у його «Феноменології досвіду» [Кебуладзе, 2011]  та А. Богачова у 

праці «Досвід і сенс» [Богачов, 2011] (в якій автор, поміж іншого, приділяє 

певну увагу й концепції досвіду Р. Колінґвуда). Окремої згадки заслуговує 

дослідження М. Мінакова «Історія поняття досвіду» [Мінаков, 2007], в 

якому автор ґрунтовно вивчає способи осмислення теми досвіду в західних 

філософських традиціях, а також публікація В. Менжуліна «Історіографія 

філософії у контексті філософії досвіду» [Менжулін, 2013], в якій розгля-

нуто стратегії представлення концепції досвіду у згаданих вітчизняних до-

слідженнях. Тож Колінґвудова праця «Відчуття й мислення» органічно 

вписується у вітчизняний філософський дискурс останнього часу. Спо ді-

ваємось, публікація її перекладу посприяє українському читачеві в прояс-

ненні цієї фундаментальної епістемологічної проблеми й тим самим зро-

бить скромний внесок в дискусію про досвід. 
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ВІДЧУТТЯ Й МИСЛЕННЯ  1

Вікодавня полеміка між сенсуалізмом та інтелек-

туалізмом вже давно стала чимось заяложеним, а 

самé питання про те, чи має пізнання своєю осно-

вою відчуття чи мислення, за повселюдним ви-

знанням, набуло характеру une question mal posée  2. 

Будь-яка сьогочасна теорія пізнання намагається 

віднайти місце як для відчуття, так і для мислення, 

тож теорії, що нині конкурують, різняться одна від 

одної здебільшого тільки тим, що відводять їм 

дещо відмінні місця. Нині є погодженість з при-

воду того, що у нас має місце дещо на ймення від-

чуття, завдяки якому ми стаємо безпосередньо сві-

домі речей на ймення чуттєві дані, чуття (sensa) 

тощо; а також що водночас або потому має місце 

дещо на ймення мислення, яке виводить нас за 

межі чуттєвого даного до предмета, чи синтезує ці 

дані в предмет, чи висновує його з даного, чи в ін-

ший спосіб веде нас від безпосереднього світу чут-

тєвих даних до світу, наріжною характеристикою 

якого є опосередкованість.

Мета цієї праці — точніше, її неґативний бік — 

полягає у доведенні хибності цієї теорії. Не маючи 

наміру критикувати конкретних осіб, жодних імен 

не називатиму; і тільки утішусь, якщо виявиться, 

що представлену нині теорію й так ніхто не спові-

дує. Прийнята ж більшістю з нас доктрина, яка 

твердить, що «чисте відчуття — психологічний 

1 Переклад зроблено за виданням: Collingwood R.G. Sensation 

and Thought // Proceedings of the Aristotelian Society. — Lon-

don: Williams and Norgate, 1924. — P.55—76. — Прим. перекл.
2 Неправильно задане питання (фр.). — Прим. перекл.
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міф», є недостатньою. Вона передбачає, що суто чуттєва фаза пізнання ні-

коли не є цілковито самостійною, — як гадають вульґарні асоціаністи, — а 

що діяльності відчуття й мислення завжди йдуть пліч-о-пліч. Я далекий від 

того, аби не погодитися з цією доктриною; я тільки прагну взятися за неї 

більш серйозно, ніж воно є зазвичай. Адже її прихильники досі говорять про 

чуттєві дані або чуття в такий спосіб, наче їх можна аналітично осмислити 

як самостійні замкнені елементи (independent self-contained entities), навіть 

якщо вони не подибуються у такому стані в досвіді. Одначе так ми тільки 

підпадаємо під вплив міфології чистого відчуття.

Панівні теорії пізнання, які я й наважуюся критикувати, являють собою 

низку спроб заладнати — причому в дослівному сенсі — суперечку між сен-

суалізмом та інтелектуалізмом через поєднання їхніх положень у глибокій 

надії на те, що накладення однієї теорії на іншу зможе прикрити проточини 

обох. Досягнутий таким чином компроміс завше є справою утинань і залад-

нань, де два панівні мотиви — сенсуалізм та інтелектуалізм, — коливаючись 

поміж двох кінців, ніяк не наближають розв’язання порушених ними проб-

лем. По суті, ці філософії є прямими нащадками емпіризму XIX сторіччя, 

від якого вони різняться хіба мірою власної витонченості. Тавром, що за-

свідчує їхню приналежність до емпіризму, є розщеплення пізнання на два 

складники — чуттєвий та інтелектуальний — з подальшим відмежуванням чут-

тєвих даних від первинного предмета пізнання. Здійснення такого розмежу-

вання — емпіризм; заперечення такого розмежування із супутнім утверджен-

ням чуттєвого даного як єдиного предмета пізнання — сенсуалізм. Гадаю, 

сенсуалізм нині не становить серйозної загрози для філософії, тим часом як 

емпіризм, на моє переконання, саме є такою загрозою; і волів би я бути свід-

ком того, як якийсь вселенський собор філософів затвердить резолюцію: 

«Нехай кожний, хто заведе мову про чуттєві дані, чуття (sensa), позірності, 

явища чи про щось синонімічне наведеному вище, буде підданий анафемі!»

Утвердження існування «чуттєвих даних» корелює з іншою помилкою — 

утвердженням існування «універсалій». Останні вважають предметами мис-

лення подібно до того, як чуттєві дані — предметами відчуття; якщо ж чис-

тий сенсуалізм стверджує, що об’єктивну реальність складають чуттєві 

дані, то чистий інтелектуалізм стверджує, що її складають універсалії. Отже, 

заладнаний між теоріями компроміс найбільш крикливої та неоковирної 

форми набуває, коли об’єктивний світ розглядають як побудову із чуттєвих 

даних та універсалій. Немає істотного значення, чи досягнутий компроміс 

тяжіє до сенсуалізму, який віднаходить універсалії тільки у формі стосунку 

між чуттєвими даними, чи до інтелектуалізму, який стверджує, що універ-

салії існують, так би мовити, автономно (in the free state) та осягаються на-

у ками, які мають справу виключно з можливим.

На противагу подібного роду доктринам я стверджую, що дещо може 

бути предметом тільки пізнання як цілого, а відчуття й мислення станов-

лять не дві різні пізнавальні діяльності, кожна з яких має свій специфічний 
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предмет, — чи йдеться про подільні, чи неподільні діяльності, — а кореля-

тивні аспекти однієї діяльності з єдиним предметом: цей предмет, своєю 

чергою, ані ідеально, ні реально не можна поділити на сенсум та (якщо 

можна так висловитись) інтелектум. Доктрини, яким я опоную і які позна-

чую як емпіричні, сходяться у проведенні такого поділу навіть коли ймену-

ють його тільки ідеальним. Хоч би якої форми набував такий поділ, не га-

даю, що він ґрунтований на вивченні фактів. Він радше становить спробу 

одночасно підтримати дві викінчені й несумісні теорії пізнання. По-перше, 

пізнання як ціле ототожнюють з відчуттям, внаслідок чого предмет пізнан-

ня хибно тлумачать як «предмет відчуття», що й дає нам ідею чуттєвого да-

ного. По-друге, пізнання як ціле ототожнюють з мисленням, і внаслідок 

ототожнення предмета пізнання із гаданим «предметом мислення» ми 

отримуємо ідею універсалії. По-третє, здійснюють спробу поєднати сенсу-

алізм та інтелектуалізм задля того, щоб подолати визнану однобічність 

обох. Однак все це роблять на підставі припущення, що теорії чуттєвого 

даного та універсалій є істинними дескрипціями різних складових чи ас-

пектів предмета пізнання, натомість насправді вони — лише хибні де-

скрипції цілого. Емпірики, яких поміж нас чимало, переймаючи ідею чут-

тєвого даного у сенсуалізму та ідею універсалій в інтелектуалізму, геть не 

тямлять, що насправді вони похоплюють стрижневі помилки ними ж кри-

тикованих теорій. Чуттєве дане — філософська помилка, а не щось реаль-

не; по суті, це Г’юмова теорія пізнання, яку, втім, реальний Девід Г’юм ні-

коли не утверджував, — адже її не можна утвердити, — проте приписують 

йому цю теорію почасти заслужено, адже він мав її на думці. Так само уні-

версалії не є чимось реальним; вони reductio ad absurdum  3 Спінозової теорії 

подібно до того, як чуттєве дане — Г’юмової. Діяльності ж відчування, або 

«чуття-сприйняття», й думання, — взяті як два модуси пізнання, в яких ми 

осягаємо ці два предмети, — не існують, як і самі ж предмети.

І
Аби показати, що жодних чуттєвих даних або чистих 

предметів відчуття не існує, варто встановити, чим вони були б, якби існува-

ли. Визначальною рисою відчуття є його безпосередність, його самозамкне-

ність і самодостатність кожної певної миті осібно від будь-якого стосунку до 

чогось зовнішнього щодо цієї миті. В акті чистого відчуття ми не мали б при-

гадувати, уявляти чи мислити: ми мали б усвідомлювати тільки те, що прямо 

перед нами, тобто безпосередній предмет, даний саме цієї миті. Чуттєвим да-

ним був би теперішній предмет, осягнутий в цьому акті чистого відчуття.

Припустімо, ми маємо чисте відчуття небесної блакиті, коли в погожий 

день підносимо свій погляд догори. Згідно з гіпотезою, ми не мали б усвідом-

лювати — в пригадуванні чи уявленні — нічого, крім блакиті побачених цієї 

3 Доведення до абсурду (лат.). — Прим. перекл.
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миті небес. У цьому випадку ми не змогли б назвати побачене небесами, 

оскільки цим самим визнали б їх предметом, баченим раніше, що передбачає 

пригадування. Так само ми не змогли б назвати небеса блакитними, оскільки 

це означало б відрізнення від інших кольорів — пригаданих чи уявлених. Ми 

навіть не змогли б означити блакитне кольором, оскільки це передбачає від-

різнення від запаху, смаку, звуку чи чогось іншого, що не є кольором, і згідно 

з гіпотезою не може нами усвідомлюватися. Ми навіть не мали б змоги на-

звати колір предметом зору чи взагалі предметом свідомості, оскільки й ці де-

скрипції передбачають мислення його як чогось співвіднесеного з предмета-

ми, не даними безпосередньо; а це означало б розірвання зачарованого кола 

чистого відчуття. Та й загалом було б неможливо висловитися про досвід, 

оскільки таке висловлювання, — навіть звернене нами до самих себе, — озна-

чало б поміщення досвіду до контексту предметів, не даних у чистому від-

чутті, а отже, — допоки ми тільки відчуваємо, — взагалі не даних розумові.

Проте у відповідь може пролунати, що колір залишатиметься для нас 

блакитним навіть якщо ми не називатимемо його блакитним; ми осягати-

мемо його блакитним навіть не пойменувавши тим чи тим іменем. Та на-

віть це неправильно. Він не являв би нашій свідомості особливої якості 

блакитного; адже така якість розкриває себе перед нами, захоплює нашу 

увагу тільки завдяки протиставленню чи зіставленню з іншими якостями. 

Провівши все своє життя в глядінні єдиного відтінку блакитного, ми геть 

не побачили б цього відтінку. Тільки повернувшись до нього з досвідом ін-

ших побачених чи уявлених кольорів, ми сказали б (як інколи люди й гово-

рять): «Я щойно вперше побачив колір, який ніколи не впадав мені в очі». 

Крім того, ми припускаємо, що у зіставленні з реальним чи уявним зразком 

іншого чуття ми досвідчимося, чим є глядіння.

Тим часом ми робимо й інші припущення. Стале вдивляння в широчінь 

блакитного неба вже переплетене з діяльністю пам’яті та уяви, через що 

воно і є дуже відмінним від миттєвого проблиску мінімально видимого. Ми 

припустили, що блакитне було однорідним у просторі та незмінним у часі, 

й споглядач міг поблукати по ньому увагою, щомиті пригадуючи, якими 

були різні його ділянки. Тобто ми дозволили непомітно вкрастися пам’яті та 

уяві, зіставленню та розрізненню. Можливо, дещо проясниться, якщо ми 

припустимо, що предметом є не однорідна й незмінна блакить, а мінливе 

калейдоскопічне мереживо, в якому кожен барвистий жмутик настільки 

маленький, що ледве уникає невидимості, й настільки швидкозмінний, що 

як тільки вдасться його схопити, інший одразу заступить його. У цьому ви-

падку очевидно, що чисте відчуття — не підкріплене пам’яттю та уявою  4*, — 

4* Якщо мені закинуть, що я забув про доктрину позірно явленого, я відповім, що навпа-

ки — розвиваю цю доктрину; вона ж не тільки істинна, а й абсолютно несумісна, — 

якщо її правильно розуміти й не сприймати як цілковиту загадку, — із сенсуалістич-

ною психологією, для підтримки якої її розробляли.
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ніяк не призволить споглядачеві побачити щось подібне. Якби споглядач 

був обмежений безпосереднім усвідомленням теперішнього предмета, то 

навіть не відав би про змінність кольорів; адже в мить такої зміни його по-

кинула б свідомість зникнення кольору, а коли з’явився б новий колір, він 

не мав би й гадки, що відмінний колір взагалі існував. Так само жодної пев-

ної миті він не зміг би побачити самé барвисте мереживо, адже для того, 

щоб побачити його, воно мало б тривати достатньо довго, аби увага могла 

поблукати по ньому й прийняти як ціле, та оскільки змінюється воно аж за-

надто швидко, тож і побачити його не можна. Це проілюстровано у добре 

відомому психологічному експерименті, в якому піддослідного просили 

описати освітлюваний лише на мить набір цяток. Цятки, кожну з яких по-

чергово освітлювали на соту частку секунди із такою самою частотою, не те 

що описати — побачити було неможливо; перед розумом, який усвідомлює 

тільки теперішнє відчуття, всі предмети поставали б таким самим чином.

Відтак ми можемо стверджувати, що суто чуттєва істота — якби така 

справді існувала — не змогла б розрізнити, чи є предмет її бачення одно-

манітним чи різнобарвним та чи є ці кольори незмінними чи мінливими. 

Для такої істоти ці розрізнення не мали б жодного сенсу; вони ніколи не 

були б дані її розумові. Таким самим чином вона не змогла б усвідомити 

відмінність ні між кольором, звуком, смаком тощо, ані між реальним та 

ілюзорним предметом, ані між відчуттям, пам’яттю та уявою. По суті, вона 

взагалі не усвідомлювала б жодних розрізнень жодного роду. Протиставлення 

А та не-А нічого б для неї не значило; адже, усвідомлюючи тільки безпосе-

редній предмет, — а ця безпосередність виключає будь-яке розрізнення, — 

розрізнення як таке було б для неї позбавленим сенсу. Бо ж розрізнення 

має значення тільки для розуму, який може пригадувати та уявляти те, що 

не дане йому безпосередньо у теперішньому відчутті  5*.

Сказане нами про суто чуттєву істоту однаковою мірою прикладається 

й до істоти, не повсякчас суто чуттєвої, а тільки у певний момент чи в сто-

сунку до певного предмета: інакше кажучи, це стосується кожного гадано-

го акту чистого відчуття. Чуттєве дане — гаданий предмет такого акту — 

мало б бути цілковито непорізненим (undifferentiated): позбавленим роз-

різнень у собі, між собою та іншими чуттєвими даними. Однак ті, хто віщає 

про чуттєві дані, схильні вважати їх комплексними предметами, які наді-

лені власною організованою структурою й перебувають у різного роду сто-

сунках до інших чуттєвих даних їхнього виду; втім, такий погляд має місце 

через те, що до поняття чуттєвого даного підспудно привносять поняття 

якостей та опосередкованостей, якими воно — як чуттєве дане, — ніколи 

не могло б бути наділене. Реальне чуттєве дане, — якби воно справді існу-

5* Сподіваюсь, мене не звинуватять у твердженні, буцім «щомиті ми можемо усвідомлю-

вати тільки одну річ». Насправді це не так; та я стверджую, що це було б так, якби ми 

були суто чуттєвими істотами.
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вало, — було б геть нічим; воно було б недоступне жодного роду дескрип-

ції, його не можна було б відрізнити від інших чуттєвих даних або чогось, 

що не є ними. Хіба можливий більш ґрунтовний опис абсолютного ніщо?

ІІ
Відтак ми маємо розглянути протилежний випадок, 

в якому чистий інтелект (pure intelligence) позбавлений будь-якого чуттєво-

го елементу. Такий інтелект не мав би характерної безпосередності чуття, й 

ніщо не було б дане йому, крім плетива імплікацій (tissue of implications). У 

чистому мисленні ми б ніколи не усвідомлювали жодного предмета, просто 

й прямо даного нам як предмет: ми ні про що не могли б сказати «це є та-

ким». Ми тільки могли б сказати, що «це було б таким, якби таке-то й таке-

то мало місце». Всі наші твердження були б гіпотетичними; тобто виражали 

б наслідки (implications) певних обставин (contingencies), про реалізацію 

яких нічого не сказано. Логіка чистого мислення не містила б категоричної 

форми; всі її твердження були б універсальними, а всі її універсалії — гіпо-

тетичними. Для такого розуму не було б відмінності між цим і тим, тепер і 

тоді, тут і там. Час ніколи не був би даний йому, а тому жоден час не був 

би майбутнім чи минулим; жодне місце не було б його, а тому жодне місце 

не було б не його. Розум був би чистий від простору й часу; так само він не 

бачив би весь простір як нескінченне тут і час як нескінченне тепер, адже 

тут і тепер були б позбавлені сенсу для нього. Він просто не усвідомлював 

би простір і час, а також усі просторово-часові предмети й події. Він жив би 

у світі чистих універсалій, абстрактних загальностей. Та розум не добував би 

знання про цей світ через часовий процес навчання, оскільки це потребува-

ло б підпорядкування часові й ознайомлення з відмінністю між тепер і не 

тепер, що неможливо поза безпосередністю чуття. Він мав би одвічно воло-

діти всім знанням про світ універсалій; та навіть не володіючи ним, не міг 

би цього знати, адже за визначенням власної природи змушений був би ві-

рити, що володіє. Проте ця одвічність не означає сталості як протилежності 

зміні; зміна була б позбавлена сенсу для такого розуму, тож ні себе, ні свої 

предмети він не міг би знати як сталі.

Поняття чистого мислення — як його зазвичай розуміють — черпає 

власну правдоподібність із деяких суперечностей. Нам кажуть, буцімто діяль-

ність математика, який висновує одне положення з іншого, є зразком чи-

стого мислення. Та це не так, адже мислення математика є процесом, роз-

тягнутим у часі, і в кожній його фазі він може сказати собі: «Зараз я 

обмірковую це, а хвилину тому обмірковував те». Однак для чистого мис-

лення відмінності між одним та іншим часом не існує: вона постає тільки 

завдяки безпосередності чуття; як і в попередньому випадку, сталості й од-

номанітності блакитного кольору не існувало б для чистого відчуття, а по-

ставали б вони тільки через рефлективну дію мислення. Людина, вдивляю-

чись у блакитне небо, не лише відчуває, але й мислить; тільки забувши це, 
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ми припускаємо, що блакитне є «чуттєвим даним», наданим чистому від-

чуттю. Отож, здійснюючи математичну операцію, людина не тільки мис-

лить, але й відчуває; й тільки забувши це, ми починаємо гадати, що вона має 

справу зі світом чистих мисленнєвих предметів (pure thought-objects).

Та повернімось до аналізи гіпотетичного випадку розуму, який тільки 

мислить. Його предмети були б висновками (implications), і не цими чи 

тими висновками, — адже для такого розуму це й те позбавлені сенсу, — а 

всіма можливими висновками воднораз: не тільки висновками, що їх по-

дибуємо у світі фактів, а й тими, що їх не подибуємо. Це означає, що його 

предмет складатиме вся сукупність мислимих гіпотез з усіма їхніми гіпоте-

тичними висновками в їхній нескінченності. Розум, якому пообіцяли все-

відання і представили такий предмет як утілення цієї обіцянки, мав би гар-

ні підстави для невдоволення, адже гадане знання не включало б жодного 

факту, а вся сукупність мислимих гіпотез була б дещо непереконливою від-

повіддю «спраглій певності» душі. Та це тільки риторичне заперечення. 

Значно важливіше запитати про те, чи можлива вся сукупність мислимих 

гіпотез. Виявляється, що ні: з двох причин.

По-перше, ми б ніколи не досягли всієї сукупності. Хоч і побудовано 

(framed) багато гіпотез — ще більше чекають на нашу увагу. Оскільки ви-

гадування гіпотез не матиме кінця, вислів «всі можливі висновки водно-

раз» позбавлений сенсу. Універсалії як предмет чистого мислення не спи-

няються на волоссі, багнюці й негоді  6; їхній шерег розгортається, доки є 

світу й сонця  7, аж поки виявить себе не як система, не як завершений та 

організований світ, а як безоднява нісенітниць.

По-друге, універсальне корелює з партикулярним, і гіпотезу завжди 

розробляють задля опису фактів. Розум, цілковито поглинутий побудовою 

універсальних тверджень, — термінологічна суперечність, адже такі твер-

дження ніколи не вибудовують in vacuo  8. До побудови гіпотез нас підводить 

вивчення фактів, а це означає, що категоричне твердження є логічно пер-

винним щодо гіпотетичного. Безумовно, в дійсному мисленні гіпотеза по-

сідає певне місце; та за своєю природою вона може посідати тільки обме-

жене місце. Відкиньте категоричні судження й ви унеможливите всі су-

дження. Розум, обмежений побудовою гіпотез, був би приречений на 

цілковите незнання. Навіть нереальність гаданих чуттєвих даних не є на-

стільки безумовною. По суті, обидва є лише різними аспектами однієї по-

милки. Чисте чуття осібно від мислення не може побачити річ, на яку ди-

виться; чисте мислення осібно від відчуття не знаходить, про що мислити. 

Сліпота одного, якщо можна так висловитись, співвідносна з порожнечею 

іншого. В термінах логіки відчуття означало б порожній суб’єкт, не визна-

6 Див. Платонів «Парменід», 130 (c-d). — Прим. перекл.
7 Тобто довічно. В ориґіналі: «stretches out to the crack of doom». — Прим. перекл.
8 В порожнечі (лат.); осібно від решти іншого. — Прим. перекл.
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чений жодним предикатом; мислення означало б хаос усіх можливих пред-

икатів, ніяк не пов’язаних із жодним суб’єктом. Там, де пізнання мовить: 

«Це є червоне, це є блакитне, це є кругле, це є квадратове», — чисте відчуття 

мовить: «Це це це це...», — а чисте мислення: «Червоне блакитне кругле 

квадратове», утворюючи нескінченні шереги. Емпіризм вважає, що, збив-

ши докупи два шереги й почергово перемикаючи їх з одного на одний чи 

роблячи їх в інший спосіб рівночасно чинними, він зможе вибудувати піз-

нання; але ніщо не можна вибудувати з матеріалу, якого не існує.

ІІІ
Отже, ми не тільки стверджуємо, що пізнання є чут-

тєвим і мисленнєвим воднораз, а що ці елементи навіть ідеально не можна 

розмежувати. Вивільнивши щось від конкретного тіла пізнання й назвавши 

його чуттєвим даним, ми в дійсності тільки заплямили його слідами опосе-

редкованості, тож воно, — вже не будучи чисто чуттєвим, — неодмінно має на 

собі відбиток інтеліґібельності; так само елементи в пізнанні, які ми називає-

мо інтеліґібельними, є чуттєвими й цілковито ґрунтуються на безпосередно-

сті, яку ми намагалися спростувати. Тому запитувати, які елементи в пізнанні 

постачає чуття, а які — мислення, є настільки ж даремним, як відтворювати 

улюблене питання старого емпіризму: «Яким чином на основі чистого від-

чуття виникає мислення?» В обох випадках ми намагаємося визначити при-

роду стосунку чи взаємодії між речами, яких просто не існує. Я зізнаюсь, що, 

прийнявши цю доктрину, ми позбавляємо заняття багатьох філософів та пси-

хологів, які марнують свій час, обговорюючи подібні питання. Вочевидь, 

моя теза позбавляє будь-якого значення питання про те, чи мають чуттєві 

дані протяжність (extension) тощо; та ця теза має й подальше застосування.

Приміром, деякі проблеми, пов’язані зі сприйняттям, багато обгово-

рювали на підставі припущення, що можна розмежувати те, якою річ зда-

ється (looks), і те, якою вона є (is). Здається, що залізничні колії змикають-

ся, однак вони паралельні; очеретинка у воді здається зігнутою, однак вона 

рівна; з двох апельсинів віддалений здається меншим, однак обидва мають 

однаковий розмір. Нині здебільшого вважають, що відчуття має якийсь 

особливий зв’язок з тим, якою річ здається, а мислення — з тим, якою вона 

є. Вважають, що те, чим вона «здається», — це те, про що чисте відчуття 

оповіщає як про буття; натомість те, чим вона «є», ми розкриваємо завдяки 

мисленню, яке критикує й інтерпретує чуттєві дані. Це тільки подальше й 

цілком виправдане розгортання того міркування, яке ставить за мету роз-

межувати реальну очеретинку, яка «є реально рівною», й чуттєве дане чи 

явище, яке «є реально зігнутим». Що ми бачимо, то це реально зігнуте чут-

тєве дане (really crooked sense-datum); та, будучи достатньо обізнаними, ми 

висновуємо з нього реально рівну очеретинку.

Такою є одна з багатьох доктрин, які, намагаючись розв’язати знамениту 

загадку зігнутої очеретинки, стають жертвами емпіричної помилки. Ми при-
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пускаємося цієї помилки щойно робимо, здавалося б, безневинне тверджен-

ня, буцім очеретинка є прямою, але здається зігнутою. Адже це розмежуван-

ня заздалегідь передбачає відокремлення чуттєвого явища від об’єктивної 

реальності, що й становить сутність емпіризму. Перш ніж вдатися до його 

критики, ми повинні розібрати цю проблему з погляду щоденної мови.

Якщо ми покажемо очеретинку, навскіс занурену у воду, комусь, не-

призвичаєному до таких загадок, і спитаємо, чи зігнута вона, природно від-

казувач дасть одну з трьох відповідей.

(a) Він може сказати: «Очеретинка є зігнутою».

(b) Він може сказати: «Очеретинка здається зігнутою».

(c) Він може сказати: «Очеретинка є прямою».

У першому випадку його «обмануто явищем»; у другому — відказувач 

налаштований не бути обманутим, можливо, розуміючи, що «десь тут є хит-

рість»; і в третьому випадку він дає правильну відповідь. У жодному випадку 

він не скаже, що очеретинка «здається зігнутою, однак є прямою», хіба якщо 

він не намагається застерегти себе чи когось іншого від помилки — помис-

лити очеретинку реально зігнутою. Так само, попросивши солдата, звиклого 

до англійського клімату, виміряти відстань у Південній Африці, ми знову ма-

тимемо три природні відповіді: (a) відстань становить двісті ярдів; (b) здаєть-

ся, що відстань становить двісті ярдів; (c) відстань становить п’ятсот ярдів; 

залежно від того, чи він (a) просто застосовує англійські стандарти; (b) ро-

бить це насторожено; (c) застосовує південноафриканські стандарти. Якщо 

він скаже, що «відстань становить п’ятсот ярдів й тільки здається, що двісті», 

то це означатиме, що він застерігає себе чи когось іншого від визначення від-

стані за англійськими стандартами: тобто він враховує можливість засто-

сування обох стандартів — південноафриканського та англійського. Ем пі ри-

ки, — яких я й критикую, — на це відповіли б (якби вони визнали схожість 

обох випадків), що двісті ярдів були для солдата чистим чуттєвим даним, яке 

він інтерпретував або неправильно, вказавши, що відстань є такою, якою 

вона явилась, або правильно, вказавши південноафриканські п’ять сотень.

Це те ж саме, що сказати, — як насправді й кажуть емпірики, — що зі-

гнута очеретинка є чистим чуттєвим даним, яке мислення може інтерпре-

тувати як таке, що означує пряму-очеретинку-у-воді. По суті, я наважуюсь 

заявити, що емпірик здійснив би розрізнення й пристав би на те, що «ви-

дима відстань» у двісті ярдів взагалі була не чуттєвим даним, а інтерпрета-

цією чуттєвих даних; адже солдат, звикнувши до південноафриканської ат-

мосфери, цілком би відмовився «бачити» відстань як двісті ярдів, чого не 

могло б статися, якби двісті ярдів були чуттєвим даним.

Ця аналіза, певно, коректна, й веде вона до факту великої ваги: у ви-

словлюванні «це здається А, однак є В» ані А, ані В (200 і 500 ярдів) не є 

чуттєвим даним, тим часом як А є відкинутою інтерпретацією, а В є при-

йнятою інтерпретацією чуттєвих даних мисленням. Будь-яку видиму від-

стань, звісно, визначає інтерпретація, й вона ніколи не є безпосереднім 
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чуттєвим даним. Однак цю аналізу, по суті, потрібно застосувати і до ви-

падку із зігнутою очеретинкою. Зігнутість очеретинки є не чуттєвим даним, 

а інтерпретацією  9*, — й інтерпретацією помилковою, — тимчасом її пря-

мота теж є інтерпретацією, але інтерпретацією істинною. Про це свідчить 

спостереження, що люди, обізнані з таким феноменом, ніколи не подума-

ли б сказати, що очеретинку вони бачать зігнутою, а колії зімкнутими: а це 

цілковито інша річ, ніж бачити очеретинку зігнутою, проте інтерпретувати 

її правильно й, так би мовити, автоматично.

Згідно з критикованою нами теорією чуттєві дані надходять нам у фор-

мі образів, правильно поданих у перспективі: ми завжди бачимо колії зім-

кнутими, будинок зменшеним на кінці тощо. Теорія твердить, що тільки 

завдяки інтерпретації чистих чуттєвих даних ми досягаємо судження, що 

колії — рівнобіжні, а будинок — кубоподібний. Якби було так, правильне 

малювання в перспективі було б настільки ж простим і природним, як і 

правильне виспівування почутої ноти. Всі діти малювали б у перспективі 

так само природно, як вони відтворюють ноти. Утім малювання в перспек-

тиві, як відомо, є досить нелегким добутком, який жодній дитині не даєть-

ся від природи. Аби досягнути його, європейській думці знадобилося бага-

то сторіч важкої праці, а неєвропейські народи ніколи серйозно й не 

намагалися розв’язати проблеми перспективи. Однак було б неймовірно, 

якби перспектива просто була способом, у який нам надходять чуттєві дані. 

Цього не можна пояснити буквально без-глуздим поглядом, мовляв, ви-

вчаючи перспективу, ми де-інтелектуалізуємо наше чуття бачення, повер-

таючи його назад до naïveté — безпосередності, яку діти й дикуни втратили. 

Той, хто вивчав перспективу, ніяк не сплутав би цей процес із де-ін те лек-

туалізацією: певна річ, якщо він не вважає, що Вельзевул 10 — саме та особа, 

яка виганяє бісів.

Опановуючи перспективу, ми вчимося проектувати побачені нами 

предмети на уявний скляний аркуш поперед нами — т. зв. площину зобра-

ження. Вся перспектива є умовною в тому сенсі, що вона ґрунтується на 

умовній початковій точці, визначеній завданням спроектувати предмети 

на цю площину. Ті, хто гадає, буцім предмети безпосередньо «являються» 

нам спроектованими в такий спосіб, обманюються: з легкістю навчившись 

це робити, вони вважають, що не роблять цього взагалі; або ж, ще більш 

заплутавшись, вони припускаються тієї самої помилки, яка декого змусила 

дивуватися, чому ми взагалі не бачимо речі догори дриґом.

Відповідно, малість віддалених предметів, змикання залізничних колій 

тощо — це не безпосередні дані чуття, а неодмінна складова умовності пер-

9* Попри це, її можна описати як безпосередню; однак для з’ясування сенсу, який я вкла-

даю в цей термін, дивіться розділ IV.
10 Пор.: Мт. 12: 24 (пер. І. Огієнка): «Фарисеї ж, почувши, сказали: Він демонів не вига-

няє інакше, тільки як Вельзевулом, князем демонів». — Прим. перекл.
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спективи. Кажучи, що колії здаються зімкнутими, ми насправді маємо на 

увазі, що вони були б такими при перенесенні на площину під прямим ку-

том стосовно лінії огляду. Забувши про перспективу, ніхто вже не каже й не 

думає, що колії здаються зімкнутими, а віддалені предмети — малими. Так 

дивиться на речі кожний, хто не вивчав перспективу, про що свідчить факт 

неперспективного малювання; кожний охочий може це побачити, звер-

нувшись до власного досвіду. Покладіть два апельсини на стіл — один на 

відстані двох футів від себе, другий на відстані чотирьох: дивіться на апель-

сини без жодного наміру редукувати їх до одного зображення-площини, а 

просто як на тривимірну групу предметів  11*, і спитайте себе: «Чи здається 

один більшим за інший?» Дійсно, позбувшись уявного зображення-пло щи-

ни, ви одразу ж відповісте: «Ні, вони здаються одного розміру».

У відповідь може пролунати наївне заперечення: «Я ніколи не говорив, 

що вони здаються одного розміру (looked the same size), а тільки, що вони зда-

ються такими, наче вони є одного розміру (looked as if they were the same size)». 

Так само заперечувач міг би заявити, що не може викинути з голови уявне 

зображення-площину, виснувавши з цього, що це безпосереднє чуттєве дане. 

Мушу наполягти, що це всього лише помилка. Тому, хто не може викинути з 

голови зображення-площину, я нічим не зможу зарадити; можу хіба сказати, 

що сам не знайшов у цьому жодних утруднень і що вважаю значно легшим 

судити про «реальні» розміри, форми, кути тощо, аніж про «позірні», що 

було б слушно при перспективному зображенні зримих мною речей. Певна 

річ, я не один такий: насправді всі ми схильні більше до помилок перспекти-

ви, ніж до помилок в оцінюванні реальних форм, а той, хто гадає інакше, або 

не придивлявся до себе, або не здатний взяти втямки власні помилки.

Твердження, буцім нам безпосередньо представлене чуттєве дане зі-

мкнутих ліній, які ми інтерпретуємо як паралельні колії, настільки далеке 

від істини, що навіть протилежний погляд видається ближчим до фактів. 

Так само хибним є твердження, буцім ми маємо безпосередньо-представлене 

зігнуте чуттєве дане (immediately-presented crooked sense-datum), яке ре-

презентує пряму очеретинку у воді. Ми реально бачимо не зігнуте явище 

(crooked appearance) (наче це щось би значило), а пряму-очеретинку-у-

воді. Знаючи про заломлення у воді, ми сприймаємо очеретинку прямою, 

як і віддалений апельсин ми сприймаємо не меншим, аніж той, що побіля 

нас: однак припустивши, що вода заломлює так само, як і повітря, ми по-

милково сприймемо очеретинку зламаною. Правильне й помилкове спри-

йняття — наслідки двох неявних принципів інтерпретації: відповідно, пра-

вильного й хибного. Бачення очеретинки зламаною — не чистий акт 

відчуття, а помилкове сприйняття, тобто сприйняття, упереджене (biassed) 

хибним принципом, — чинним попри відсутність експліцитного виражен-

11* Чи варто повторювати, що мислити про ці предмети при глядінні на них як на тривимірні 

є інтерпретацією не більше, ніж мислити про них як про проектовані двовимірно?
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ня, — який відповідає припущенню солдата про подібність повітря у Пів-

денній Африці до повітря в Англії. Пряма очеретинка, побачена крізь пові-

тря, і пряма очеретинка, побачена частково крізь воду, співвідносяться як 

краєвид на відстані 500 ярдів в англійському повітрі і краєвид на тій самій 

відстані у південноафриканському повітрі. Принцип інтерпретації однако-

во чинний у всіх випадках; помилка ж емпіриків полягає в тому, що вони 

приймають близький і звичний — а тому не виражений — принцип за від-

сутність принципу взагалі й називають безпосереднім те, що насправді 

опосередковують принципи звичного повсякденного застосування. Спо-

глядаючи пряму очеретинку у воді й промовляючи до себе: «Ось пряма оче-

ретинка», — ми, певна річ, мислимо й бачимо; проте коли ми споглядаємо 

пряму очеретинку в повітрі й промовляємо: «Ось пряма очеретинка», — 

емпірик уявляє, що ми взагалі не мислимо, а пряма очеретинка є чистим 

чуттєвим даним; це схиляє його до наступної помилки — він припускає, 

що, споглядаючи пряму очеретинку у воді й кажучи: «Ось зігнута очеретин-

ка» — або: «Он щось, що здається зігнутою очеретинкою», — ми не мисли-

мо, а зігнута очеретинка є чистим чуттєвим даним. Однак у всіх переліче-

них випадках ми мислимо; зігнута ж очеретинка є не чуттєвим даним, а 

помилкою, якої ми припускаємось чи уникаємо і яка залежить не від не-

справності мислення (omission of thinking), а від неправильного мислення 

(thinking amiss), яке інтерпретує згідно з хибним принципом.

Часто твердять, буцім зігнутість очеретинки не може бути інтерпрета-

цією, а становить чисте чуттєве дане, оскільки вона є явищем, яке все одно 

зостається після усунення помилки (якщо ми взагалі її припустилися). Втім, 

це просто недбала аналіза. Психолог, запитуючи свого піддослідного, чи 

може він бачити очеретинку зігнутою, знаючи, що вона пряма, певна річ, 

одержить ствердну відповідь. Однак зміст такого питання заздалегідь пе-

редбачає розмежування знання та бачення й, по суті, припускається т. зв. 

помилки багатьох питань 12, яка часто властива цьому типові психологічно-

го дослідження. Своєю відповіддю піддослідний хоче сказати, що він усе 

ще може без будь-якого зусилля уявно звернутися до структури (frame) ро-

зуму, яка інтерпретує факти на підставі помилкового припущення, що за-

ломлення у воді відбувається таким самим чином, що й у повітрі.

IV
Щойно ми піддаємо аналізі т. зв. чуттєве дане, ви-

являється, що воно містить те, що сама його назва відкидає: а саме «інтер-

претацію», чи, іншими словами, мислення. Проте інтерпретація завжди є 

інтерпретацією чогось, тож таким чином ми неявно визнаємо, що існує 

12 Логічна помилка, яка характеризує запитання, на яке можна відповісти лише при-

йнявши засновок, істинність чи хибність якого не доведена (прим., чи перестав ти 

бити свого батька?). — Прим. перекл.
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сире неінтерпретоване чуттєве дане, яке інтерпретує мислення. Та ми вже 

побачили, що такого даного бути не може; а це означає, що мислення за-

вжди інтерпретує те, що є продуктом попередньої інтерпретації. Даним, чи 

початковою точкою мислення, його називають лише умовно, маючи на 

увазі, що воно становить початкову точку певної фази мислення; втім, вда-

ючись до його аналізи, ми завжди віднаходимо, що воно неодмінно є про-

дуктом попередньої фази мислення. В абсолютному ж сенсі не існує жод-

ної початкової точки, тобто точки, за межами якої мислення не можна про-

стежити, а відчуття — можна.

Це не означає, що мислення тягнеться споконвіку й довіку. Це лише 

означає, що думання, — хоч би коли воно починалось, — не ґрунтується на 

попередній діяльності відчування; це означає, що відчуття й мислення не 

просто незмінні супутники, а що між ними не просунути й вістря ножа, 

тож коли йдеться про щось надане (given) мисленню чуттям, то це значить, 

що описане таким чином дане (datum) насправді надане (given) мисленням 

самому собі: воно становить своєрідний спадок, заповіданий цілковито 

унітарним актом пізнання (не суто чуттєвим і не суто інтелектуальним) по-

дальшим актам того самого виду.

Так ми наближаємося до останнього питання. Досі ми не роз’ясняли 

формулу, яка визначає пізнання воднораз як чуттєве й мисленнєве. Однак 

ми розкритикували її, вказавши на те, що два гадані складники, елементи 

чи аспекти пізнання порізно не можна навіть помислити, а визначення пі-

знання як об’єднання двох таких елементів позбавлене сенсу. Це пункт, 

який вирізняє критиковані мною теорії. Вони намагаються стверджувати, 

буцім відчуття й мислення є λόγῳ χωριστά  13, хоч нероздільні в дійсності; 

проте поділити в теорії фактично неподільне (з усією повагою до Аристотеля) 

означає викривити його, представивши таким, яким воно саме по собі не є 

і бути не може. З цим питанням не покінчиш, пославшись на якусь доктри-

ну зовнішніх зв’язків, оскільки критиковані теорії наполягають, що має 

місце не просте випадкове сусідство, а внутрішня необхідність, яка об’єднує 

відчуття й мислення.

Тож чи можемо ми перетлумачити доктрину, не втративши значуще й 

істинне в ній? Певний, що можемо, якщо рішуче очистимо її від залишків 

психології здатностей (faculty-psychology), яку кожен з нас публічно засу-

джує, проте якій більшість все-таки приховано потурає. Для відчуття й 

мислення, які мають своєю неусувною передумовою психологію здатнос-

тей, ми повинні підібрати терміни, які справді позначають аспекти, а не 

окремі діяльності.

Отже, про все пізнання ми можемо сказати дві речі: воно безпосереднє 

й воно опосередковане. Про все знане ми можемо сказати, що воно просто 

є таким, ми «бачимо» його таким, ми маємо стосовно нього унікальне й 

13 Подільні розумом (давньогр.). — Прим. перекл.
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безпосереднє переживання переконаності чи певності. В цьому сенсі все 

пізнання є безпосереднім, і в цьому сенсі цілковито мають рацію ті, хто 

стверджує, що все пізнання є лише безпосереднім та інтуїтивним осягнен-

ням предмета суб’єктом. З іншого боку, величезною помилкою було б 

стверджувати, що пізнання є тільки цим. Воно ніколи не є тільки цим; його 

завжди опосередковують рефлексія й розмірковування, а також усе, що 

криється під іменем мислення. Безпосередня певність не виключає опосе-

редкованості; власні основи вона містить у собі (telescoped within itself). 

Аналіза розкриває ці основи; заперечувати ж їхнє існування через те, що 

вони не дані в безпосередній свідомості, — те саме, що сліпцеві вдивлятись 

у телескоп. Про все знане у нас є право сказати: «Я просто знаю це інтуїтив-

но, інстинктивно», — або використати якесь інше зручне нам слово для 

позначення безпосередності; та якщо нас спитають: «Як ти це знаєш?», — 

ми не матимемо жодної логічно обґрунтованої підстави знехтувати цим пи-

танням. Ми можемо бачити найскладніші істини, як архієпископ Темпл у 

конфірмаційній школі «бачив» сорока двох хлопчиків без будь-якого під-

рахунку: але так, як він пояснив би власну інтуїцію, вказавши, що сорок дві 

людини шикуються за характерним зразком, так і найпростішу істину — 

«ось блакитне» чи «я відчуваю біль» — можна пояснити чи опосередкувати у 

тому ж сенсі, й фактично вона ґрунтується на цьому опосередкуванні. Той 

самий досвід, побачений прямо, — безпосередній, побачений збоку — опо-

середкований. Тож, почавши з опосередкованості чи ін тер пре тації як фун-

даментальних, ми можемо угледіти необхідність безпосередності, визначе-

ної як даність розумові цілісного процесу опосередкування; натомість якщо 

ми — услід за атомістичними логіками — починаємо з чистої безпосеред-

ності й намагаємось за допомоги накопичення безпосередностей вибудува-

ти опосередкованість, то тільки отримуємо «це це це це...» чи «дане+ 

дане+дане...», кожне з яких залишається неінтерпретованим, неопосеред-

кованим. Атомістична логіка є наслідком віри в існування чуттєвих даних; і 

жодна інша логіка неможлива для того, хто цю віру поділяє, принаймні 

якщо він послідовний.

Природа всього пізнання має своєю основою опосередкованість, чи ін-

терпретацію. Віднайдене нами абсолютне дане, яке заздалегідь не містить 

опосередкованості, просто не було б пізнанням. Однак таке дане ми б і не 

знайшли. Будь-яка початкова точка мислення є продуктом мислення. Та це, 

схоже, руйнує всю безпосередність і зводить пізнання до нескінченного ме-

режива raisonments  14. Що ж допоможе уникнути цього?

Розуміння того, що безпосередність наявна всякчас як безпосередня 

даність мислення самому собі (immediate presence of thought to itself), як без-

посереднє знання, що мислення робить те, що робить. Ця безпосередність 

ґрунтується на опосередкованості, адже будь-яка певність є плодом процесу 

14  Розумувань (фр.). — Прим. перекл.
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й підсумовує (sums up) його; але сам цей процес ґрунтується на постійному 

акті підсумовування себе тією мірою, якою він проминув, й без цього мо-

ментального акту — повсякчас поновлюваної безпосередності й певності — 

результат (proceeds) опосередкування вподібнився б до судна без керма й 

компаса. Якщо філософії абстрактної зміни упускають безпосередність, то 

філософії статичного споглядання — опосередкованість. Натомість емпі-

ризм починає, занехаявши друге, й продовжує, нехтуючи першим: прагну-

чи не припуститися жодної помилки, емпіризм припускається обох.

Ритм усього пізнання від опосередкованості до безпосередності й навпа-

ки неудавано виказує себе, якщо не покривається полудою психології здат-

ностей, яка розмежовує мислення й відчуття. Позначати корелятивні мо-

менти одного процесу іменами різних діяльностей, чи функцій розуму, — те 

саме, що вважати систолу й діастолу двома видами серця; називати їх різни-

ми здатностями, структурами чи організаціями — те саме, що вважати, бу-

цім маятник коливається завдяки почерговому віянню двох різних вітрів. 

Опосередкованість і безпосередність, що і це пізнання, як у дійсності, так і в 

мисленні нероздільні, хоч і відмінні: вони становлять протилежності подіб-

но до опуклої та увігнутої кривих, кожна з яких зумовлює іншу й сама ін-

шою зумовлена.

Теперішня плутанина, пов’язана з чуттєвими даними та всім іншим, 

гадаю, безладно виражає дві цілком правомірні ідеї. По-перше, ідею, що 

два протилежні й корелятивні елементи пізнання — названі мною безпо-

середність та опосередкованість — можна розмежувати. По-друге, ідею, що 

пізнання має різні види: акт виявлення того, що лимон жовтий загалом від-

мінний від акту виявлення того, що двічі по два — чотири. Відтак теорія 

пізнання повинна роз’яснити необхідну структуру всього пізнання, а та-

кож визначити його види і взаємозв’язки між видами. Та не стану запере-

чувати — може виявитися, що два наведені вище завдання у своїй основі 

передбачають одне одного. Утім, психологія здатностей, чию damnosa haere-

ditas  15 я вгледів у розкритикованих мною поглядах, просто змішує докупи 

два питання й, намагаючись поцілити одним камінцем у двох птахів, не 

вгачує жодного.

Переклад з англійської Т. ФОСТЯКА

15 Шкідлива, обтяжлива спадщина (лат.). — Прим. перекл.
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«АРҐУМЕНТ ЗОМБІ» ДЕВІДА ЧАЛМЕРСА: 
Переднє слово перекладача

Андрій 
Леонов

У цій вступній статті я розберу деякі проблемні мо-

менти перекладу ключових термінів — це, на мою 

думку, має дещо полегшити розуміння та сприй-

няття перекладеного тексту  1. Аналізовані поняття 

зустрічаються тут не у тому хронологічному поряд-

ку, в якому вони з’являються у перекладеному текс-

ті, а в тому порядку, який відтворює загальну логіку 

їх вживання. 

Mind  2. (До речень: Many people find it implau-

sible that a set-up like this would give rise to conscious 

experience — that somehow a «group mind» would 

emerge from the overall system [Chalmers, 1996: р. 97]. 

But given that it is conceptually coherent that the group-

mind set-up or my silicon isomorph could lack conscious 

experience, it follows that my zombie twin is an equally 

coherent possibility [ibidem]).  

Поняття mind є чи не одним із найскладніших 

англійських філософських понять для перекладу та 

інтерпретації. Наскільки я можу судити, в англій-

ській мові немає прямого синоніма цього поняття, 

а самі англофони використовують його радше ін-

туїтивно і залежно від контексту. Так, це поняття 

можна перекладати як «розум», «дух», «душа», «свідо-

мість», «психіка», «ментальне» тощо. 

Я вважаю, що для того, аби уникнути плута-

нини зі вживанням цього поняття та при його пе-

1 Із загальним розглядом філософії свідомості Девіда Чал мер-

са можна ознайомитися тут: [Леонов, 2014: с. 216—237]. 
2  Тут і надалі виділення (bold) мої. 
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рекладі, варто виходити суто із контексту його вживання, й тому ми не 

зможемо підібрати єдиного українського відповідника. Для прикладу вжи-

вання поняття mind у філософській аналітичній традиції я наведу відповіді 

на моє пряме запитання: «Чи є якийсь прямий англійський синонім по-

няття mind у таких виразах, як philosophy of mind, mind-body problem, mind-bo dy 

interaction, і чи взагалі існує якийсь прямий англійський синонім цього по-

няття?» таких відомих дослідників у цій сфері, як американський філософ, 

нейробіолог та коґнітивіст і також головний редактор книги Девіда Чал-

мерса «The Conscious Mind» [Chalmers, 1996] (в якій і є опублікованим ар-

ґумент логічної можливості зомбі) Оуен Фланаґен (Owen Flanagan), англій-

ський філософ Роберт Кірк (Robert Kirk), який, власне, і ввів поняття зомбі 

у філософію свідомості [Kirk, 1974a: p. 43—60; Kirk, 1974b: p. 135—152], та 

Девід Чалмерс. 

Оуен Фланаґан: «Іноді ми посилаємося на проблему свідомість-мозок 

(the consciousness-brain problem). Можна також було б говорити про відношен-

ня психіки і тіла (the relation of psyche and body) й також бути зрозумілим»  3. 

Роберт Кірк: «Я гадаю, що єдиним англійським словом у таких контек-

стах є самий mind. Звичайно, у французькій мові існує «âme» 4 і «esprit»  5, а 

в німецькій — «Geist»  6 і «Bewusstsein»  7. Англійські автори також іноді вико-

ристовують «psyche» (психіка) 8. 

Девід Чалмерс: «Я не знаю ніякого досконалого синоніма. Psyche (пси-

хіка) є, можливо, найближчим» 9. 

Отже, виходячи з цього, ми маємо два найближчі відповідники понят-

тя mind, а саме consciousness і psyche. Оскільки тут [Chalmers, 1996: р. 97] 

ідеться про логічну можливість невиникнення у китайської нації саме сві-

домості (consciousness) чи свідомого досвіду (conscious experience), при од-

ночасному збереженні поведінкових властивостей, то вираз group mind, на 

мою думку, належить тут перекладати саме як «групова психіка», а не, ска-

жімо, «групова свідомість», що відповідає і Чалмерсовому розумінню по-

няття mind, наведеному вище. 

Варто також зауважити про поділ Чалмерсом психіки (mind) на фено-

менальну та психологічну складові. Феноменальне поняття психіки має справу 

з нашою суб’єктивністю, тобто з даними з позиції першої особи (the first per-

son of view). Психологічне поняття психіки утворює пояснювальну основу на-

шої поведінки і має справу з даними з позиції третьої особи (the third person 

3 Коментар у Facebook-групі «Філософія свідомості (Philosophy of Mind)» від 10. 04. 

2015.
4  Душа (франц.).
5 Дух (франц.).
6 Дух (нім.). 
7  Свідомість (нім.). 
8  Лист авторові від 13. 04. 2015. 
9  Лист авторові від 15. 08. 2015.
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of view). Згідно з Чалмерсом, «психологічне і феноменальне разом вичер-

пують ментальне» (mental) [Chalmers, 1996: р. 16] й тому «психологія та фе-

номенологія разом утворюють центральні аспекти психіки» (mind) 

[Chalmers, 1996: p. 22]. 

Perceiving. (До речення: He will be perceiving the trees outside, in the func-

tional sense, and tasting the chocolate, in the psychological sense [Chalmers, 

1996: p. 95]). 

Тут не варто плутати переклад perceiving як «сприймати» з awareness і 

його дієслівним похідними be aware of, які перекладають як «сприймання» і 

«сприймати» відповідно 10. Варто зауважити, що поняття awareness у Чал мер-

совій філософії є суто технічним поняттям і означає психологічну свідомість 

у найширшому смислі, натомість perceive відноситься до perception (сприй-

няття), яке можна також розглядати й у феноменальному смислі. Але варто 

зауважити, що perception Чалмерс відносить радше до психологічної сфери, 

ніж до феноменальної, на відміну від sensation (відчуття), що, на його думку, 

є «феноменальним двійником сприйняття (perception)», хоча він і зізнаєть-

ся, що «ця проблема є термінологічною» [Chalmers, 1996: p. 18]. 

Be awake. (До речення: He will even be «conscious» in the functional senses 

described earlier — he will be awake, able to report the contents of his internal states, 

able to focus attention in various places, and so on) [Chalmers, 1996: p. 95]. 

Притямний — варіант перекладу be awake, вживаний та запропонова-

ний Вахтанґом Кебуладзе [Кебуладзе, 2012: c. 21], у свою чергу, запропо-

нований йому Світланою Іващенко на одному з теоретичних семінарів «Ла-

 бо раторії наукового перекладу» як відповідник німецького терміна Wachheit. 

До цього це поняття В. Кебуладзе перекладав як «неспання» [Шюц, 2004]. 

На мою думку, вираз be awake та поняття awakeness у контексті філософії 

свідомості Чалмерса досить слушно перекладати саме як притямний та при-

тямність, а не, скажімо, як «не спати» чи «неспання». Тут справа полягає в 

тому, що у звичайному сенсі термін «неспання» автоматично несе за собою 

феноменальну свідомість: ми не можемо одночасно не спати і нічого фено-

менально не відчувати (наприклад, таким чином розуміє свідомість відо-

мий американський філософ Джон Сьорл (John Searle): «Те, що я маю на 

увазі під свідомістю, може бути проілюстровано на прикладах. Коли я про-

кидаюся від безсонного сну (dreamless sleep), я входжу у стан свідомості, 

стан, який триває весь час, поки я не сплю (am awake). Коли я лягаю спати, 

чи знаходжуся під загальною анестезією або вмираю, мої свідомі стани 

припиняються») [Searle, 2002: p. 83]. Те саме стосується і поняття «притом-

ний» як ще одного можливого варіанта перекладу виразу be awake: притом-

ний за означенням, це той, хто свідомо сприймає дійсність, який усвідом-

10 Детальніше про нюанси перекладу поняття awareness див. : [Чалмерс, 2013: с. 122—124] 

(пер. з англ. А. Ю. Леонова за науковою редакцією Я. В. Шрамка); [Леонов, 2014 : 

с. 233—234].
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лює свої дії [Словник української мови, 1977: т. 8, с. 66], що не збігається з 

тим технічним значенням, яке вкладає Чалмерс у цей вираз, говорячи про 

феноменального зомбі. Отже, на мою думку, неологізм «притямний» допо-

магає подолати цю різницю у вживаннях. 

There is nothing it is like to be a zombie [Chalmers, 1996: p. 95]. Тут іде пря-

ма апеляція до відомої статті американського філософа Томаса Нейґела 

(Thomas Nagel) 1974 року «Як воно — бути кажаном?» (What is it like to be 

a bat?) [Nagel, 1974: p. 435—450]; укр. пер. Андрія Синиці: [Нагель, 2014: 

с. 207—222], згідно з яким «[…]фундаментально організм має ментальні стани, 

якщо і тільки якщо є дещо, як воно — бути (something it is like to be) цим ор-

ганізмом: дещо, як воно — для цього організму» [Nagel, 1974: p. 436]. 

Згідно з Чалмерсом, «людські істоти мають суб’єктивний досвід: є де що, 

як воно (something it is like)  11 — бути ними. Ми можемо сказати, що істота є 

свідомою у цьому сенсі — чи феноменально свідомою, як інколи кажуть, — 

коли є дещо, як воно — бути цією істотою. Ментальний стан є сві домим, 

коли є дещо, як воно — бути у цьому стані. Свідомі стани включають стани 

перцептивного досвіду, тілесного відчуття, ментальної образності, емоцій-

ного досвіду, поточної думки тощо. Є дещо, як воно — бачити яскраво-зе ле-

ний колір, відчувати різкий біль, подумки уявляти (visualize) Ейфелеву вежу, 

відчувати глибоке співчуття і думати, що хтось запізнюється. Кожний з цих 

станів має феноменальний характер, з феноменальними властивостями (чи 

кваліа), що надають характеристику тому, як воно — бути в цьому стані» 

[Chalmers, 2002: p. 247—248]. 

Але справа й полягає в тому, що із зомбі якраз усе навпаки: незважаючи 

на те, що вся його фізична організація та поведінка є тотожною нам з по-

зиції третьої особи (тобто стороннього спостерігача), — з позиції першої 

особи (тобто самого зомбі) у нього немає жодного феноменального відчуття 

(всередині нього суцільна темрява) 12, й тому він ніяким чином не знає і не 

може знати/відчувати на феноменальному рівні, як же воно — бути зомбі, 

оскільки немає нічого такого, як воно — бути зомбі  13. 

Supervenience. (До речень: The most obvious way (although not the only 

way) to investigate the logical supervenience of consciousness is to consider the lo-

gical possibility of a zombie: someone or something physically identical to me (or to 

11 Також існує переклад цього виразу, як «дещо, що означає», див. , напр: [Чалмерс, 2013: 

с. 123] (пер. з англ. А. Ю. Леонова за науковою редакцією Я.В. Шрамка).
12 Власне, у випадку зомбі немає і самої позиції першої особи. Зомбі не має позиції у сенсі 

свідомого сприйняття дійсності й себе з певної позиції. Немає сенсу уявляти ситуацію 

так, нібито зомбі може (в перспективі першої особи) замислитися про те, як воно — 

бути ним, і виявити, що це — ніяк. 
13 На відміну від часткового зомбі (partial zombie), у якого тільки деякі досвіди є відсутні-

ми, чи інверта (invert), у якого деякі досвіди є заміщеними (replaced), порівняно з ори-

гінальною істотою, — у феноменального зомбі свідомість відсутня повністю. [Chalmers, 

2002: p. 249].
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any other conscious being, but lacking conscious experiences altogether [Chal-

mers, 1996: p. 94]. So consciousness fails to logically supervene on the physical 

[Chalmers, 1996: p. 97]. To many, arguments of the latter sort (such as arguments 

3—5 below) are more straightforward and therefore make a stronger foundation in 

the argument against logical supervenience) [Chalmers, 1996: p. 99]. 

Варто зауважити, що для Чалмерса поняття супервенцiї є центральним 

поняттям в його базовiй структурi пояснення свiдомостi, яке він застосовує 

для того, щоб прояснити ідею редуктивного пояснення  14. Загалом су пер вен цiя 

є вiдношенням мiж двома множинами властивостей: B-влас тивостями — iн туї-

тивно високорiвневими властивостями — та A-властивостями, якi є бiльш 

базовими низькорiвневими властивостями. Вiдповiднi А-властивостi — це, 

як правило, фiзичнi властивостi, або такi фундаментальнi властивостi, що їх 

залучає завершена фiзична теорiя [Леонов, 2014: с. 221]. 

Поняття supervenience та його похідні, як-от supervene on (upon), є суто 

технічними термінами. Його рідко вживають за рамками філософського 

кола. Головна ідея цього поняття фіксується у виразі «не може бути А-різниці 

без B-різниці». Тут не йдеться про те, що це просто так стається, що немає 

А-різниці без B-різниці; тут йдеться про те, що не може бути такої в прин-

ципі. A-властивості залежать від (supervene on) B-властивостей, якщо і тіль-

ки якщо різниця у A-властивостях вимагає різниці у B-властивостях — чи, 

аналогічно, якщо і тільки якщо точна подібність відносно B-властивостей 

ґарантує точну подібність відносно A-властивостей [McLaughlin, Bennett, 

2005]. Згідно з Браяном МакЛафліном, поняття «supervene» отримує свій 

сенс конвенційно (by stipulation), і таким чином визначене поняття має 

оцінюватися через його філософські плоди [McLaughlin, 1995: p. 16—59]. 

Згідно з Чалмерсом, головним визначенням поняття супервенції можна 

вважати таке означення: B-властивостi залежать вiд (supervene on) A-влас-

ти востей, якщо немає нiяких двох можливих ситуацiй, якi є тотожними сто-

совно своїх A-влас тивостей, але одночасно такими, що вiдрiзняються у своїх 

B-влас тивостях [Леонов, 2014: с. 221]. 

На думку Чалмерса, природний феномен є редуктивно пояснюваним у 

термiнах деяких низькорiвневих властивостей саме тодi, коли вiн є логiчно 

залежним вiд (logically supervenient) цих властивостей. Вiн є редуктивно по-

яснюваним у термiнах фiзичних властивостей — чи просто «редуктивно по-

яснюваний», коли вiн є логiчно залежним (logically supervenient) вiд фізич-

ного [Леонов, 2014: с. 224]. Отже, щоб показати, що редуктивне пояснення 

не діє стосовно свідомості, ми маємо логічно показати його неспроможність. 

І, як зазначає Чалмерс, «найочевидніший (хоча і не єдиний) спосіб досліди-

ти логічну залежність (supervenience) свідомості — це розгляд логічної мож-

14 Згідно з Чалмерсом, «редуктивне пояснення вимагає тільки те, що високорівневі фе-

номени можуть бути пояснені цілком в термінах низькорівневих феноменів» [Chal-

mers, 2002: p. 268].
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ливості зомбі: когось чи чогось фізично тотожного мені (чи будь-якій свідо-

мій істоті), але позбавленого свідомого досвіду» [Chal mers, 1996: p. 94]. 

Хоча найкращим синонiмом поняття supervenience для фiлософiї свi-

домостi Чалмерса є поняття «залежнiсть» (dependence)  15, на мою думку, 

поняття supervenience варто перекладати шляхом прямого запозичення, а 

саме як «супервенцiя»  16. Причина полягає в тому, що мiж поняттями super-

venience та dependence iснує низка ключових вiдмiнностей. По-перше, як 

уже було зазначено, supervenience рідко вживають поза філософським ко-

лом. По-друге, згідно з Чалмерсом, «supervenience — це точний (precise) 

технічний термін, натомість dependence — нечіткий повсякденний термін. 

Багато філософів віддають перевагу точності (precision)»  17. Також поняття 

dependence містить вiдношення онтологiчної першостi, яка, у свою чергу, 

вiдсутня в поняттi supervenience [McLaughlin, Bennett, 2005]  18. 

По-третє, поряд з поняттям supervenience Чалмерс систематично вико-

ристовує i поняття dependence. Тому у зв’язку із вказаним вище та задля 

уникнення прямого ототожнення згаданих понять, на мою думку, перекла-

ду головним чином належить пiддавати лише такi дiєслiвнi похiднi поняття 

supervenience, як supervene on (upon) та iншi, й перекладати їх як «залежнi 

вiд»  19 при паралельному зазначеннi в дужках ориґiнального термiна та з при-

мiткою, яка б роз’яснювала, якого саме типу є ця залежнiсть. Хоча iнодi 

перекладу може пiдлягати i поняття supervenience, як, наприклад, показано 

в перекладеному тексті арґументу зомбі  20. 

Conceivability  21. (До речень, як-от: Almost everybody, it seems to me, is 

capable of conceiving of this possibility [Chalmers, 1996: p. 96]. Some may think 

that conceivability arguments are unreliable [Chalmers, 1996: p. 98]). 

Згідно з «The Continuum Companion to Metaphysics» [The Continuum 

Companion to Metaphysics, 2012], «бути збагненним (conceivable) — це бути 

15 Лист авторові вiд 12. 08. 2014.
16 В російській традиції поняття supervenience також найчастіше перекладають шляхом 

прямого запозичення, а саме як «супервентность». Напр., див. : [Чалмерс, 2013: с. 55, 127, 

133] (пер. с англ. В. В. Васильева); [Иванов, 2013: с. 61]. Є ще варіант перекладу цього 

поняття як «производность». Напр., див. : [Серл, 2002: с. 115] (пер. с англ. А.Ф. Грязнова). В 

українській традиції є варіант перекладу цього поняття як «супервентивність» (див. : 

[Добронравова, Білоус, Комар, 2009: с. 244]) і «надвідповідність» (див. : [Сепетий, 2014: с. 

161—162]).
17 Лист авторові вiд 12. 08. 2014.
18 Лист авторові від 12. 08. 2014.
19 Вадим Васильєв у своєму перекладі the Conscious Mind перекладає supervene on як 

«супервентны на». Напр., див. : [Чалмерс, 2013: с. 55] (пер. с англ. В.В. Васильева); в 

аргументі зомбі: [там же, с. 130].
20 Детальніше про значення поняття supervenience у філософії свідомості Д. Чалмерса 

див. : [Леонов, 2014: с. 221—225, 234]. 
21 Поняття conceivability та його похідні доволі часто вживають в оригінальному тексті, 

тому я не буду наводити всі випадки його вживання, а наведу лише пару речень. 
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мислимим (thinkable), уявлюваним (imaginable) чи зрозумілим (un der stan-

dable). Поняття збагненність (conceivability) часто застосовують у зв’язку з 

модальними питаннями про можливість: якщо люди здатні осягнути P, чи 

це означає, що P є можливим?» [The Continuum Companion, 2012: р. 317]. 

У російській традиції поняття conceivability зазвичай перекладають як 

«представимость»  22 і «мыслимость»  23. Інколи це поняття перекладають як 

«мислимість» і в українській перекладацькій традиції  24. На мою думку, по-

няття conceivability варто перекладати як «збагненність» чи «осяжність» 

(рос. «постижимость») — це дає можливість уникнути плутанини з пере-

кладом таких понять, як imaginability і thinkability, які хоч і є дуже близьки-

ми за значенням, але для них існують конкретні українські відповідники, а 

саме «уявлюваність» для imaginability та «мислимість» для thinkability відпо-

відно. Також це дає змогу уникнути певних смислових нюансів, які відріз-

няють conceivability від згаданих вище понять. 

Наприклад, Рене Декарт робить розрізнення між інтелектом  25 (лат. «in  tel-

lectus»  26, англ. «intellect»  27), умом (лат. «mens», англ. «mind»  28), мисленням 

(лат. «cogitatio», англ. «thinking»), збагненням (лат. «conceptus», англ. «conceiv-

ing»), рацією (лат. «ratio», англ. «reason»), виображенням (лат. «imaginatio», 

англ. «imagination»), здатністю виображувати (лат. «imaginari», «imaginandi facul-

tate», англ. «imagine») та вдавати за допомоги виображення (лат. «imaginatione 

effingo», англ. «invent»). Оскільки виображення (або «уява») є тим, що належить 

відчуттям, а отже має справу з тілесними формами, що робить її не достовір-

ною, на відміну від мислення, що є атрибутом уму та душі: «ніщо з того, що можу 

осягнути  29 за допомоги виображення, не належить до того знання, яке маю про 

себе, й треба дуже ретельно відволікати ум від таких [образів], щоб він як-

найвиразніше сприйняв свою власну природу» [«Медитації», 2014: с. 164]. 

Згідно з Девідом Чалмерсом, «дехто вживає ”imagine” (уявляти) для де-

чого, більш ближче прив’язаного до чуттєвих образів (sensory images). Але 

можна також вживати їх синонімічно»  30. 

На думку Роберта Кірка, «не існує якоїсь різниці у повсякденній ан-

глійській мові — обидва поняття видаються еквівалентними до «репрезен-

тації для себе» (representing to oneself) — крім того, що люди, як правило, 

22 Див., напр. : [Чалмерс, 2013: с. 131] (пер. с англ. доктора философских наук В.В. Ва-

сильева); [Иванов, 2013: с. 37].
23 Див., напр. : [Иванов, 2013: с. 134, 154].
24 Див., напр. : [Франкіш, 2014: с. 342]. 
25 Українські відповідники подано за виданнями: [«Медитації», 2014: с. 154—176].
26 Латинські відповідники подано за виданням: [«Медитації», 2014: с. 154—176].
27 Англійські відповідники подано за виданням: [Descartes, 1996: p. 16—23].
28 З дискусією стосовно перекладу mind як ум можна ознайомитися тут: https://www. 

facebook. com/groups/1428932990753077/ (див. пост Олега Хоми від 09. 04. 2015).
29 Лат. «comprehendere»: [«Медитації», 2014: с. 164].
30 Лист автору від 01. 02. 2015. 
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використовують «imagine» та його похідні, коли мають на увазі винахідли-

вість (ingenuity) та вигадливість (invention), натомість «conceive» та його по-

хідні часто вживають, коли існує питання, чи те, що осягається, є можли-

вим, чи навіть має сенс»  31. 

Завершена фізика. (До речення: This creature is molecule for molecule iden-

tical to me, and identical in all the low-level properties postulated by a completed 
physics, but he lacks conscious experience entirely) [Chalmers, 1996: p. 94]. 

Згідно з американським фізиком-теоретиком Стивеном Вайнберґом 

(Steven Weinberg), «мета фізики на її найбільш фундаментальному рівні по-

лягає не тільки в тому, щоб описати світ, але й в тому, щоб пояснити, чому 

він є таким, яким він є» [Weinberg, 1993: p. 219]. Але Д. Чалмерс вважає, що 

навіть кінцева фізична теорія не зможе повністю пояснити світ, частиною 

якого є і свідомість, оскільки «для будь-якого фізичного процесу, який ми 

виокремлюємо, залишатиметься питання, на яке немає відповіді: чому цей 

процес має породжувати досвід? Цілком логічно, що будь-який із таких 

процесів міг би відбуватися і за відсутності досвіду. З цього випливає, що 

жодне просте пояснення фізичного процесу не скаже нам, чому виникає 

досвід. Поява досвіду виходить за рамки того, що може бути одержано з 

фізичної теорії» [Чалмерс, 2013 (пер. з англ. А.Ю. Леонова за науковою ре-

дакцією Я.В. Шрамка): с. 134], й «у фізичній теорії все є сумісним з відсут-

ністю свідомості» [там само, с. 136].
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АРҐУМЕНТ 1: 
ЛОГІЧНА МОЖЛИВІСТЬ ЗОМБІ  1

Найочевидніший (хоча й не єдиний) спосіб досліди-

ти логічну залежність (supervenience) свідомості — 

це розгляд логічної можливості зомбі: когось чи чо-

гось фізично тотожного мені (чи будь-якій свідомій 

істоті), але позбавленого свідомого досвіду*. На 

ґлобальному рівні ми можемо розглядати логічну 

можливість світу зомбі: світу, фізично тотожного 

нашому, але позбавленого свідомих досвідів зага-

лом. У такому світі кожний — це зомбі.

Отже, розгляньмо мого зомбі-двійника. Ця іс-

тота є молекула за молекулою тотожною мені та то-

тожною у всіх низькорівневих властивостях, що їх 

постулює завершена фізика (completed physics), але 

у неї цілком відсутній свідомий досвід. (Дехто міг би 

воліти називати зомбі «воно», але я використовую 

особовий займенник — так уже сталося, що я досить 

полюбив свого зомбі-двійника.) Щоб закріпити цю 

ідею, ми можемо уявити, що прямо зараз я дивлюся 

у вікно і при цьому переживаю прекрасні відчуття 

зеленого від споглядання дерев зовні, маю приємні 

смакові переживання від жування шоколадного ба-

тончика та відчуваю тупий біль у правому плечі.

Що відбувається з моїм зомбі-двійником? Він є 

фізично тотожним мені, і ми можемо також при-

пустити, що він перебуває в тотожному середовищі. 

1 Переклад зроблено за виданням: Chalmers D.J. Argument 1: 

The logical possibility of zombies // Chalmers D.J. The Con-

scious Mind: In Search of a Fundamental Theory. — New York: 

Oxford University Press, 1996. — P. 94–99. Переклад викона-

но з дозволу автора та за згодою з © Oxford University Press. 
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Він, безумовно, буде тотожним мені і функціонально: він оброблятиме той 

самий різновид інформації, реаґуватиме подібним чином на вхідні дані, його 

внутрішні конфіґурації будуть відповідним чином модифіковані, а його по-

ведінка не відрізнятиметься від моєї. Він буде психологічно тотожним мені у 

тому сенсі, який був розвинутий у 1-му розділі  2. Він сприйматиме (…be per-

ceiving) дерева зовні у функціональному сенсі та смакуватиме шоколад у 

психологічному сенсі. Відповідно до функціональних аналізів психологіч-

них понять, усе це логічно випливає з того факту, що він є фізично тотожним 

мені. Він навіть буде «свідомим» у функціональних сенсах, описаних рані-

ше, — він буде притямним (be awake), зможе звітувати про змісти своїх внут-

рішніх станів, концентрувати увагу на різних місцях тощо. Але річ у тому, що 

ніщо з цього функціонування не супроводжуватиметься жодним насправді 

свідомим досвідом. Не буде жодного феноменального відчуття. Немає нічого 

такого, як воно — бути зомбі (There is nothing it is like to be a zombie).

Цей різновид зомбі цілком несхожий на зомбі з голівудських фільмів, 

які зазвичай мають значні функціональні порушення. Голівудським зомбі 

вочевидь бракує варіанта свідомості в психологічному розумінні: зазвичай 

вони майже не здатні до інтроспекції і до вольового контролю за поведін-

кою. Їм може бракувати або не бракувати феноменальної свідомості; як 

вказує Блок (1995) 3, є підстави припустити, що вони відчувають смак, коли 

поїдають своїх жертв. Ми можемо називати їх психологічними зомбі; я ж маю 

справу з феноменальними зомбі, які є фізично та функціонально тотожними 

нам, але у яких відсутній досвід. (Мабуть, не дивно, що феноменальні зом-

бі не стали популярними в Голівуді, оскільки, вочевидь, їх важко зобразити 

на екрані.)

Сама ідея зомбі, як я їх описав, є дивною. По-перше, є малоймовірним, 

що зомбі природно можливі. Найімовірніше, в реальному світі будь-яка 

точна копія мене була би свідомою. З цієї причини найприродніше уявляти 

несвідомих істот, як фізично відмінних від свідомих — як таких, що, на-

приклад, демонструють порушену поведінку. Але питання не в тому, чи є 

ймовірним існування зомбі в нашому світі, і навіть не в тому, чи є сама ідея 

точної зомбо-копії природною; питання полягає в тому, чи є саме поняття 

зомбі концептуально когерентним. Сама зрозумілість (intelligibility) цього 

поняття є достатньою, щоб дійти такого висновку.

2 Тут мається на увазі 1-й розділ книги «Два поняття психіки» (Two Concepts of Mind). 

Конкретніше про це розрізнення йдеться у другому параграфі цього ж розділу «Феноме-

нальне та психологічне поняття психіки» (The phenomenal and the psychological concepts 

of mind) (Chalmers D.J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. — New 

York: Oxford University Press, 1996. — P. 11–16). Для короткого ознайомлення див. : Лео-

нов А.Ю. Філософія свідомості Девіда Чалмерса // Актуальні проблеми духовності. — 

Кривий Ріг, 2014. — Вип. 15. — С. 219–221. — Прим. перекл. 
3 Block N. On a confusion about a function of consciousness // Behavioral and Brain Sciences. — 

1995. — № 18. — P. 227—247. — Прим. перекл. 
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Обґрунтування логічної можливості не завжди є прямим. Як, напри-

клад, можна обґрунтувати те, що одноколісний велосипед заввишки з милю 

є логічно можливим? Це просто здається очевидним. Хоча в реальному сві-

ті не існує жодної такої речі, сам опис видається когерентним. Якщо хтось 

заперечує, що він є логічно можливим — тобто стверджує, що він лише ви-

дається таким — то ми мало що можемо сказати, окрім як повторити сам 

опис та відстоювати його очевидну когерентність. Здається цілком ясним, 

що не існує жодної прихованої суперечності, що криється в цьому описі.

Я зізнаюся, що логічна можливість зомбі здається мені так само оче-

видною. Зомбі є просто чимось фізично тотожним мені, але не має свідо-

мого досвіду — всередині нього суцільна темрява. Попри те, що, мабуть, це 

є емпірично неможливим, здається, що описана тут ситуація є когерент-

ною; я не можу вгледіти в цьому описі жодної суперечності. Певною мі-

рою, обстоювання цієї логічної можливості зводиться до грубої інтуїції, але 

не більш грубої, ніж у ситуації з одноколісним велосипедом. Мені здається, 

що майже кожен здатний збагнути (conceiving) цю можливість. Дехто може 

мати підстави заперечувати цю можливість у тому сенсі, що вона робить 

якусь теорію правильною, але обґрунтування такого роду теорій має зале-

жати від самого питання можливості, а не навпаки.

В загальному підсумку відповідний тягар доведення лежить на тих, хто 

заявляє, що наданий (given) опис є логічно неможливий. Якщо хтось на-

справді впевнений у тому, що одноколісний велосипед заввишки в одну 

милю є логічно неможливий, він повинен вказати на явну чи неявну супе-

речність. Якщо він не може вказати на будь-що стосовно інтенсіоналів  4 

понять «висотою в одну милю» та «одноколісний велосипед», що могло б 

привести нас до суперечності в них, то його арґументація не буде перекон-

ливою. З іншого боку, не є більш переконливим надавати очевидно хибний 

аналіз обговорюваних понять — стверджувати, наприклад, що для того, 

щоб дещо розцінювати як одноколісний велосипед, воно має бути корот-

шим за Статую Свободи. Якщо не надано жодного обґрунтованого аналізу, 

який би вказував на якусь суперечність, чи навіть такого, що робить саме 

існування суперечності ймовірним, тоді існує природне припущення на 

користь логічної можливості.

А втім, прихильники логічної можливості можуть дещо зробити, щоб 

посилити свою арґументацію. Вони можуть навести різні непрямі арґумен-

ти, апелюючи до того, що ми знаємо про обговорювані феномени і про той 

спосіб, яким ми думаємо про гіпотетичні випадки з цими феноменами, для 

того, щоб встановити, що ця очевидна логічна можливість дійсно є логіч-

ною можливістю та дійсно є очевидною. Можна було б фантазувати про 

4 Інтенсіонал (intension) — логічне поняття, яке широко використовують у сучасній ло-

гіці. Приблизними відповідниками цього поняття є поняття «сенс» (sense) і «значення» 

(meaning). — Прим. перекл. 
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звичайну людину, що їде на одноколісному велосипеді, коли раптово вся 

система тисячоразово збільшується. Або можна було б описати серію одно-

колісних велосипедів, в якій кожний наступний є більшим за попередній. 

У певному сенсі все це є апеляціями до інтуїції, і будь-який опонент, який 

бажає заперечити саму можливість, може у кожному випадку стверджува-

ти, що наші інтуїції ввели нас в оману, але сама очевидність того, що ми 

описуємо, працює на нашу користь і допомагає перекласти тягар доведен-

ня на іншу сторону.

Наприклад, ми можемо непрямо підтримати твердження, що зомбі є 

логічно можливими, через розгляд нестандартних реалізацій власної функ-

ціональної організації**. Моя функціональна організація — тобто схема ка-

узальної організації, втілена у механізмах, відповідальних за продукування 

моєї поведінки, — може в принципі бути реалізована усілякими вигадливи-

ми способами (strange ways). Якщо скористатися відомим прикладом (Блок, 

1978) 5, то можна сказати, що люди такої великої нації, як китайська, могли 

б зорганізуватися таким чином, щоб реалізувати каузальну організацію, ізо-

морфну до каузальної організації мого мозку, коли кожна особа симулює 

поведінку одного нейрона, а канали радіозв’язку відповідають синапсам. 

Такий народ міг би контролювати порожню оболонку тіла робота, обладна-

ного сенсорними датчиками та моторними нервовими закінченнями.

Багато хто вважає неправдоподібним, що система на кшталт цієї могла 

би мати свідомий досвід — що із такої системи якимось чином виникла би 

«групова психіка» (a group mind) 6. Тут я не заторкую того, виник би свідо-

мий досвід фактично чи ні; я підозрюю, що фактично він би виник, як я і 

заявляю у 7-му розділі  7. Все, що тут має значення, — це лише те, що ідея 

такої системи без свідомого досвіду є когерентною. Тут виражається саме 

осмислена можливість, а питання, виникає свідомість чи ні, є відкритим. 

Ми можемо навести подібну позицію, розглядаючи мого кремнієвого ізо-

морфа, організованого подібно до мене, але наділеного кремнієвими чіпа-

ми замість нейронів. Чи був би такий ізоморф фактично свідомий, є супе-

речливим, але людям здебільшого здається, що ті, хто це заперечує, ви-

словлюють когерентну можливість. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що існування мого свідомого досвіду логічно не випливає (is not 

logically entailed) із фактів стосовно моєї функціональної організації.

5 Тут ідеться про уявний експеримент «Китайська нація» (Chinese nation) відомого аме-

риканського філософа Неда Блока (Ned Block), описаний у статті: Block N. Troubles with 

functionalism // Perception and Cognition: Issues in the Foundation of Psychology / Ed. by 

C.W. Savage. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978 [Reprinted in: Readings in 

the Philosophy of Psychology / Ed. by N. Block. — Vol. 1. — Cambridge, Mass. : Harvard 

University Press, 1980]. — Прим. перекл. 
6 Тут мається на увазі психіка (mind) у феноменальному сенсі. — Прим. перекл. 
7 Тут мається на увазі розділ «Відсутні, згасаючі, стрибаючі кваліа» (Absent Qualia, Fading 

Qualia, Dancing Qualia), P. 247–275. — Прим. перекл. 
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Але якщо концептуально когерентним є те, що система групової психі-

ки (the group-mind set-up) 8 чи мій кремнієвий ізоморф могли б не мати сві-

домого досвіду, то мій зомбі-двійник так само є когерентною можливістю. 

Адже ясно, що не існує більшого концептуального випливання (conceptual 

entailment) від біохімії до свідомості, ніж від кремнію чи від групи гомунку-

лів. Якщо кремнієвий ізоморф без свідомого досвіду є збагненним, то в цій 

концепції нам потрібно лише замінити кремній на нейрони, при цьому збе-

рігаючи функціональну організацію постійною, аби отримати мого зомбі-

двійника. У такій заміні немає нічого, що змушувало б залучити досвід до 

цієї концепції; ці відмінності у реалізації (implementational differences) прос-

то не є чимось, що могло б бути концептуально відповідним досвіду. Отже, 

свідомість логічно не залежить від (logically supervene on) фізичного.

Арґумент на користь зомбі можливий і без апелювання до цих нестан-

дартних реалізацій, але вони мають евристичну цінність для усунення дже-

рела концептуальної плутанини. Декому інтуїції про логічну можливість 

фізичної копії видаються спочатку не надто ясними, можливо, тому, що до-

бре знайомий збіг біохімії і свідомості може привести до припущення про 

концептуальний зв’язок між ними. Роздуми про менш знайомі випадки 

лишають осторонь ці емпіричні кореляції й тим самим роблять судження 

про логічну можливість більш зрозумілими***. Але як тільки приймається, 

що ці несвідомі функціональні копії є логічно можливими, відповідний ви-

сновок, що стосується фізичної копії, не може бути відкинутим. 

Дехто може думати, що арґументи збагненності є ненадійними. На-

приклад, іноді заперечують, що ми насправді не можемо в деталях уявити 

мільярди нейронів у людському мозку. Звісно, це правда, але задля пере-

конливих доказів нам не потрібно уявляти кожен із цих нейронів. Із самої  

складності нейронів свідомість би концептуально не випливала (entail); 

якщо вся ця нейронна структура має стосунок до свідомості, вона повинна 

мати цей стосунок завдяки деяким високорівневим властивостям, які вона 

вможливлює. Отже, достатньо уявити систему на грубому рівні й перекона-

тися в тому, що ми осягаємо її такою, що має належно витончені механізми 

перцепції, класифікації, високошвидкісного доступу до інформаційних 

змістів, звітності тощо. Хоч би якими витонченими ми уявляємо ці меха-

нізми, сценарій із зомбі залишається таким же когерентним, як і завжди. 

Можливо, хтось із опонентів міг би заявити, що всі ці неуявні нейронні 

деталі є якимсь чином концептуально відповідними, незалежно від ролі у 

витонченому функціюванні; але тоді він мав би пояснити, яким чином це 

могло би бути, але такого пояснення немає в наявності. Ці деталі реалізації 

(implementational details) просто лежать не на тому рівні, аби бути концеп-

туально відповідними свідомості. 

8 Тут мається на увазі психіка (mind) у психологічному сенсі. — Прим. перекл. 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 5 65

Арґумент 1: Логічна можливість зомбі (переклад з англійської А. Леонова)

Інколи говорять, що збагненність є недосконалою ознакою можливості. 

Головний спосіб, у який збагненність і можливість можуть не збігатися, 

пов’язаний із феноменом апостеріорної необхідності: наприклад, гіпотеза, 

що вода не є H
2
O, здається концептуально когерентною, але можна ствер-

джувати, що вода є H
2
O в усіх можливих світах  9. Проте апостеріорна необхід-

ність не має стосунку до питань цього розділу  10. Як ми бачили в попередньому 

розділі  11, пояснювальні зв’язки базуються на апріорних випливаннях (entail-

ments)  у напрямі від фізичних фактів до високорівневих фактів. Відповідний 

вид можливості є таким, що його належить оцінювати через використання 

первинних інтенсіоналів залучених термінів, а не вторинних інтенсіоналів, 

що мають стосунок до апостеріорної необхідності. Отже, навіть якщо світ 

зомбі є збагненним тільки в тому сенсі, в якому є збагненним, що вода не є 

H
2
O, — цього достатньо, аби встановити, що свідомість не можна поясню-

вати редукційно  12.

Без огляду на ці розмірковування, арґумент збагненності може вияви-

тися помилковим головним чином через тонкощі концептуальної плутани-

ни: якщо бути недостатньо вдумливими, можна прогледіти певну некоге-

рентність у припущеній можливості через хибний опис ситуації, що під лягає 

осягненню. Наприклад, можна було б подумати, що збагнути ситуацію, в 

якій остання теорема Ферма є хибною, можливо через уявлення ситуації, в 

якій провідні математики заявляють про те, що вони знайшли контрпри-

клад. Але за умови, що ця теорема є справді істинною, зазначена ситуація є 

неправильно описуваною: насправді це той розвиток подій, за якого остан-

9 Докладніше про апостеріорну необхідність див.: Kripke S.A. Identity and necessity // 

Identity and Individuation / Ed. by M. Munitz. — New York: New York University Press, 1971 

(Крипке С. Тождество и необходимость / Пер.  с англ.  Л.Б. Лебедевой // Новое в зару-

бежной лингвистике. — М. , 1982. — Вып. 13. — С. 340–376); Kripke S.A. Naming and 

necessity // The Semantics of Natural Language / Ed. by G. Harman and D. Davidson. — 

Dordrecht: Reidel, 1972 [Reprinted as: Kripke S.A. Naming and Necessity. — Cambridge, 

Mass. : Harvard University Press, 1980.] Також пояснення апостеріорної необхідності та 

її стосунок до психофізичної проблеми див. : Иванов Д.Б. Природа феноменального 

сознания. — М. : КД «ЛИБРОКОМ», 2013. — С. 21–27. — Прим. перекл. 
10  Йдеться про 3-й розділ книги «Чи може свідомість бути редуктивно пояснена?» (Can 

Consciousness Be Reductively Explained?). — Прим. перекл. 
11  Тут мається на увазі 2-й розділ книги «Супервенція і пояснення» (Supervenenience and 

Explanation). — Прим. перекл. 
12  Детальніше про Чалмерсовий аналіз апостеріорної необхідності на основі його арґу-

менту двовимірної семантики (Two-Dimensional Semantics) див.: Chalmers D.J. The 

Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory, p. 56–65; Chalmers D.J. Consciousness 

and Its Place in Nature // Philosophy of mind: classical and contemporary readings / Ed. by 

D.J. Chalmers. — New York: Oxford University Press, 2002. — P. 255–257; Сепетий Д.П. 

Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я. Книга 1. Зомбі, комп’ютери та Абсолютний 

Дух. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет, 2014. — С. 262–265; 

Васильев В.В. Сознание и вещи: Очерк феноменалистической онтологии. — М.: КД 

«ЛИБРОКОМ», 2014. — С. 78–79. — Прим. перекл. 
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ня теорема Ферма є істинною, а деякі математики припускаються помилки. 

Все ж важливо зауважити, що цей вид помилки завжди перебуває в апріорній 

царині, оскільки він виникає через неправильне застосування первинних 

інтенсіоналів наших понять до ситуації, що підлягає осягненню. Належне 

обдумування покаже, що ці поняття неправильно застосовуються і що зая ва 

про логічну можливість не є обґрунтованою.

Отже, єдиний доступний шлях для опонента тут — заявляти, що в опи-

санні світу зомбі як світу зомбі ми неправильно застосовуємо поняття і що 

в цьому описі фактично існує концептуальна суперечність. Можливо, якби 

ми подумали про це достатньо ясно, ми б зрозуміли, що, уявляючи фізично 

тотожний світ, ми тим самим автоматично уявили би світ, в якому існує 

свідомий досвід. Але тоді тягар пояснення лежить на опоненті — в очевид-

но цілком когерентному описі він має нам вказати на цю суперечність. 

Якщо не можна виявити жодної внутрішньої некогерентності, то існують 

дуже сильні докази того, що світ зомбі є логічно можливий  13.

Як і раніше, я не можу виявити жодної внутрішньої некогерентності; я 

маю ясну картину того, що я осягаю, коли осягаю зомбі. Однак дехто вва-

жає арґументи збагненності важкими для розуміння, особливо у разі  роз-

гляду таких дивних ідей, як ця. Якщо й так, то, на щастя, будь-яке можливе 

доведення, що використовує арґумент зомбі, можна зробити також і в інші 

способи — наприклад, через розгляд арґументів від епістемології та аналізу. 

Для багатьох арґументи останнього виду (такі, як обговорювані нижче ар-

ґументи 3–5) є більш зрозумілими і тому утворюють більш сильну основу 

для арґументації проти логічної супервенції  14. Але зомбі, принаймні, є 

яскравою ілюстрацією важливих проблем такого ґатунку.

Примітки
* Кірк (1974)  15 через виокремлення належних про-

міжних випадків надає яскравий опис зомбі і навіть коротко змальовує си-

13 Англійський філософ Кіт Франкіш (Keith Frankish) у своїй статті 2007 року «Арґумент 

антизомбі» намагається «розбити противника його ж власною зброєю»: за допомоги 

подібної до Чалмерсової арґументації Франкіш пробує довести, що свідомість є нічим 

іншим, як фізичним феноменом (докладніше див.: Frankish K. The Anti-Zombie Argu-

ment // Philosophical Quarterly. — 2007. — № 57 (229). — P. 650–666; укр. пер. Уляни 

Лущ: Франкіш К. Аргумент антизомбі // Антологія сучасної аналітичної філософії, 

або Жук залишає коробку / За науковою редакцією Андрія Синиці. — Л.: Літопис, 

2014. — С. 340–360). — Прим. перекл. 
14 Арґументи від епістемології: Арґумент 3: від епістемічної асиметрії (Argument 3: From 

epistemic asymmetry) (Chalmers D.J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental 

Theo ry. — New York: Oxford University Press, 1996. — P. 101–103); Арґумент 4: арґумент 

знання (Argument 4: The knowledge argument) (ibidem. — P. 103–104); арґумент від ана-

лізу: Арґумент 5: від відсутності аналізу (Argument 5: From the absence of analysis) 

(ibidem. — P. 104–106). — Прим. перекл. 
15 Kirk R. Zombies v. materialists // Proceedings of the Aristotelian Society. — 1974. — Supp. 
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туацію, що могла б нас наштовхнути на переконання, що дехто в актуаль-

ному світі перетворився на зомбі. Кемпбел (1970) 16 аналогічно обговорює 

«людину-імітацію», що є фізично тотожною нормальній людині, але в неї 

зовсім відсутній досвід.

** Кірк (1974)  17 таким непрямим чином виступає за логічну можли-

вість зомбі.

*** Джейкобі (1990)  18 чудово пояснює, що арґументи збагненності не 

становлять більшої проблеми для функціоналістських описів свідомості, 

ніж для матеріалістичних описів загалом. Він приймає це за арґумент на 

користь функціоналістських описів, натомість я приймаю це за арґумент 

проти матеріалістичних описів.

Переклад з англійської А. ЛЕОНОВА

Vol. 48. — P. 135–152. — Прим. перекл.
16 Campbell K.K. Body and Mind. — New York: Doubleday, 1970. — Прим. перекл. 
17 Kirk R. Zombies v. materialists // Proceedings of the Aristotelian Society. — 1974. — Supp. 

Vol. 48. — P. 135–152. — Прим. перекл.
18 Jacoby H. Empirical functionalism and conceivability arguments. Philosophical Psychology. — 

1990. — № 2. — Р. 271–282. — Прим. перекл.
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ПЕРЕКЛАД ЯК (НЕ)ПОРОЗУМІННЯ
Термінологічна дискусія

Олена Комар: Пане Вахтель, давайте з’ясуємо, пе-

реклади на зразок «відання» замість «усвідомлен-

ня» й інших аналогів — це Ваша спроба відійти від 

контекстуального вжитку, тобто закріпити раз і на-

завжди за кожним терміном, який звучить інакше в 

мові ориґіналу, інше слово у мові перекладу?

Андрій Вахтель: Ні, у перекладі статті Ґурвіча я 

намагався всюди, де це було можливим, переклада-

ти «awareness of sth» та «consciousness of sth» одна-

ково як «усвідомлення чогось», адже, на мій погляд, 

Ґурвіч не проводить концептуальної різниці між 

цими термінами. Лише наприкінці статті, де Ґурвіч 

використовує поняття «awareness» для розкриття 

сенсу поняття «consciousness», переклад цих термі-

нів в однаковий спосіб мені здався неможливим. 

Тут я дозволив собі використати дещо застарілі ви-

рази «відати про» і «відання про» для перекладу «to 

be aware of» та «awareness of». Ці вирази, можливо, 

не дуже милозвучні в науковому творі, але пошук 

більш вдалих альтернатив поки що не мав успіху.

Олексій Панич: Андрію, Ви не розглядали варіант 

перекладу «to be aware of» як «здавати собі справу»? 

На мій погляд, такий переклад навіть ближчий за 

сенсом, аніж «відати про».

Андрій Вахтель: Дякую за пропозицію. Проте, 

на жаль, не можу її прийняти на підставі того, що 

цей зворот має смисловий відтінок, відмінний від 

того, який вкладає в поняття «awareness» і відпо-

відне йому дієслово «to be aware of» Ґурвіч. «Здавати 

собі справу / звіт в чомусь» у значенні «усвідомлю-
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вати» стосується радше стану притямності людини або її здатності нести 

відповідальність за свої дії. Натомість Ґурвіч використовує «awareness» як 

«усвідомлення» в найширшому значенні, у сенсі ментальної спрямованості 

в будь-який спосіб на об’єкт будь-якого мислимого ґатунку, при цьому 

об’єкт у його Як (тобто у певному задуманому сенсі). Ось показова цитата: 

«Формулу “усвідомлення чогось” слід розуміти так: акт свідомості є актом 

відання (awareness), що презентує суб’єктові, який переживає його, сенс, 

ідеальну позачасову єдність, ідентичну, а значить, таку, що піддається іден-

тифікуванню».

Тарас Фостяк: Андрію, яким чином Ви обґрунтовуєте переклад понят-

тя «entity» як «одиниця буття»? Чому Ви не захотіли перекладати це слово 

як «сутність»? Тут, приміром, зустрічаються такі конструкції, як «нереальна 

одиниця буття» або «ідеальна одиниця буття», які звучать досить незвично. 

Вирази «ідеальна сутність» або «нереальна сутність» звучали б цілком при-

родно і феноменологічно.

Андрій Вахтель: Поняття «сутність» краще закріпити як переклад фено-

менологічного терміна «essence», який відповідає німецькомовному «Wesen». 

Поняття «entity» ближче в Ґурвіча (і це взагалі характерно для більшості ан-

гломовних наукових текстів) за значенням до німецького «Sache», тобто 

якась «річ» у широкому сенсі, реальна чи ідеальна. Це досить наочно видно, 

наприклад, у такому пасажі з його статті: «Цю спрямованість “психічних 

феноменів” Брентано інтерпретує як уміщення ними в собі “іманентної” 

об’єктоподібної одиниці буття (object-like entity)». А для Брентано, як відо-

мо, змістом психічного акту може бути об’єкт будь-якого мислимого ґатунку. 

Поряд із цим, можливим, але не необхідним є, говорячи феноменологічно, 

схоплення сутності цього об’єкта. З огляду на вищесказане, сенс поняття 

«entity» ширший за сенс поняття «essence».

Олексій Панич: Пане Тарасе, насамперед я хотів би привітати рішення 

перекладати «sense» як «чуття», що, до речі, є конвенцією «Європейського 

словника філософій». У мене виникло декілька питань. Перше стосується 

основної термінологічної пари Колінґвуда — «sensation» i «thought». Чи не 

здається Вам, що пропозицією перекладати «sensation» як «відчуття» Ви 

створили певну термінологічну асиметрію? Ви відмовились від терміна 

«чуттєвість», тоді як «чуттєвість» як загальний термін є природним кореля-

том «мислення». Натомість «відчуття» є одиничним проявом «чуттєвості», 

подібно як «думка» є одиничним проявом «мислення». Крім того, якби Ви 

переклали «thought» як «думка», то змогли б відрізнити його від «thinking», 

яке я б уже запропонував перекладати як «мислення». Ви ж «thought» i 

«thinking» не розрізняєте.

Тарас Фостяк: Річ у тім, що Колінґвуд досить виразно наголошує про-

цесовість того, що він називає «thought». Так, «thought» він характеризує 

як «cognitive activity», тобто як пізнавальну діяльність. Крім того, місцями 

йому йдеться про її «starting point», «phase» чи «product», що несамохіть 
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передбачає часову тривалість. Іншого перекладу («думка») цей термін по-

требував би як складова філософського лексикону Джона Лока, який вжи-

ває «thought» як тотожне за значенням термінові «idea». Утім, праця Ко лінґ-

вуда, маючи свою внутрішню логіку й сенсове тло, потребує дещо ін шого 

підходу. Тому «thinking» і «thought» постають не крізь призму стосунку за-

гальної здатності й окремого прояву, — адже таке розрізнення для Колінґвуда 

нерелевантне, — а як синонімічні, взаємозамінні поняття. 

Схожа ситуація, щоправда навиворіт, із терміном «sensation». У Ко лінґ-

вудовому тексті цей термін фіґурує саме у значенні факту, чи пак акту, пси-

хічного життя, а не як абстрактна спроможність. Так, розум може мати 

«sensation» небесної блакиті чи будь-якого іншого предмета. Певний, слово 

«відчуття» досить точно передає зміст терміна «sensation». Зрештою, якби 

Колінґвуд хотів зробити наголос на загальній спроможності, то міг би вжи-

ти термін «sensibility», який, до речі, в англійських перекладах праць Канта 

застосовують як відповідник терміна «Sinnlichkeit».

Олексій Панич: Маю ще питання до інших термінів. Перекладаючи «pure 

intelligence» як «чистий інтелект», Ви втрачаєте різницю між «intelligence» 

і «intellectu». Чи не розглядали Ви варіант перекладати «intelligence» як 

«розуміння»?

Тарас Фостяк: Термін «pure intelligence» Колінґвуд вживає у ІІ розділі, 

який він присвячує розгляду гіпотетичного розуму, здатного тільки мислити, 

де цей термін постає як інше позначення для такого розуму. Думаю, «чистий 

інтелект» як тотожне за значенням щодо «purely thinking mind» є цілком 

слушним, тимчасом «розуміння» як феномен, чи то окрема здатність, у праці 

Колінґвуда взагалі не тематизується (на відміну від «інтерпретації»).

Олексій Панич: «Differentiation» Ви перекладаєте як «розрізнення». У 

мене ж був прецедент звернення до іншої словоформи задля підкреслення 

процесовості: якщо «signification» зазвичай перекладають як «означення», 

то я запропонував «означання», що має підкреслити процесовість. Отже, 

«differentiation» — це «розрізнення» чи «розрізняння»?

Тарас Фостяк: Термін «differentiation» Колінґвуд використовує поряд із 

терміном «distinction», наголошуючи процесовість.

Олена Комар: Згідно з матеріалами до семінару як «distinction», так i «dif-

ferentiation» Ви перекладаєте однаковим чином — як «розрізнення». Тим-

часом в англомовних текстах досить часто «distinction» означає не просто 

«розрізнення», а досить чітке «розмежування». Чому Ви обрали тавтоло гіч-

ний варіант? Крім того, хотілось би почути мотивацію перекладу «thinking» 

як «думання».

Тарас Фостяк: В остаточному варіанті перекладу терміни «distinction» я 

перекладав залежно від контексту як «відмінність», «розрізнення» чи «від-

різнення», коли йдеться про здатність встановлювати спільне й відмінне 

(між кольорами, звуками, логічними категоріями), або як «розмежування» 

чи «відмежування», коли йдеться про теоретичне відокремлення складників 
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пізнання (відчуття та мислення, чуттєвих даних та інтерпретації). Термін 

«differentiation» я передавав також як «розрізнення», оскільки він тотожний 

першому значенню «distinction». 

Переклад «thinking» як «думання» зумовлений прагненням відмежувати 

його від «thought». Утім, це розрізнення є суто стилістичним, адже за своїм 

значенням, як я вже згадував, обидва слова цілковито тотожні. До того ж 

інколи «thinking» я передаю як «мислення» — залежно від фонетичного тла, 

адже якнайсуворіше дотримання принципу «слово до слова» часто-густо 

порушує ритм і мелодику перекладеного тексту. 

Вахтанґ Кебуладзе: Невеличка репліка щодо слів «мислення» й «думан-

ня». Є дещо штучна тенденція взагалі відмовлятися від слова «мислення», 

мовляв, «думка» як окремий елемент має утворювати назву загальної здат-

ності — «думання». Певна річ, мові не накинеш: у живій розмовній мові 

фіґуруватимуть як дієслово «мислити», так і його субстантив «мислення», 

однак якщо послідовно втілювати пуристичні інтенції, то ми й одержуємо 

такий результат. 

Олена Комар: Чия це ініціатива?

Вахтанґ Кебуладзе: Не можу назвати імен, проте така тенденція має міс-

це. Якщо це стратегічне рішення окремого перекладача, то, зрештою, немає 

в цьому нічого поганого, адже етимологічний зв’язок між «думкою» і «ду-

манням» наявний: «думка» як елемент, акт, синонім «ідеї» — і «думання» як 

процес.

Світлана Іващенко: Хочу звернути увагу на те, що в англійській мові 

значно легше встановити зв’язок між «sensation» i «thought», адже слово 

«sense» в англійській має ще те значення, що й українське «сенс». І вихо-

дить, що думка таки пов’язана зі смислом, їх не можна розрізнити. Дуже 

важливо, щоби термін допомагав або принаймні не заважав побачити зв’я-

зок. Тобто поєднання «sensation» i «thought» у назві статті — не збіг. Колінґвуд 

звертає увагу на такий зв’язок, адже йому легше його побачити крізь призму 

англійської мови: він одразу бачить, що це «сенс».

Вахтанґ Кебуладзе: Аналогічна ситуація в німецькій мові, де «Sin n lich-

keit» («чуттєвість») співзвучне із «Sinn» («сенс»). Це стосується не тільки 

тексту Колінґвуда, а й усієї західної епістемологічної традиції — і трансцен-

денталізму, і феноменології, і емпіризму тощо.

Переходячи до розгляду перекладу Чалмерса, я би хотів порушити пи-

тання про те, як ми будемо перекладати вираз «philosophy of mind», де цент-

ральним поняттям для перекладу є англійське mind? 

Андрій Леонов: На мою думку, ми не зможемо обрати точний і єдино 

правильний відповідник поняття mind, який би годився на всі випадки його 

вживання. Це пояснюється тим, що в англійській мові немає прямого си-

ноніма цього поняття, а самі англофони вживають його радше інтуїтивно і 

в залежності від контексту, ніж маючи на увазі точне і єдине значення. На 

цій підставі при перекладі mind ми також маємо брати до уваги саме кон-
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текст його вживання тим чи іншим філософом або ту сенсову конотацію, 

якої це поняття набуло в тій чи іншій філософській традиції. Наприклад, 

якщо говорити про аналітичну традицію philosophy of mind, то тут, на мою 

думку, правильним рішенням буде переклад mind як «свідомість», а слово-

сполучення philosophy of mind — як «філософія свідомості» відповідно. Зу-

мовлене це тим, що головний акцент у сучасній philosophy of mind ставиться 

саме на вивченні свідомості (consciousness) і проблем, пов’язаних із нею: 

згадаймо, наприклад, Чалмерсову «важку проблему свідомості» (the hard 

problem of consciousness), що вона, згідно з Тимом Крейном  1, і є осердям 

сучасної психофізичної проблеми (the mind-body problem), в центрі якої 

постає питання про існування саме феноменальної свідомості (phenomenal 

consciousness): чому і як вона існує, коли у фізичній теорії все є логічно су-

місним з її відсутністю?

Вахтанґ Кебуладзе: З огляду на це як, на Вашу думку, тоді варто пере-

кладати назву книги Девіда Чалмерса «The Conscious Mind» 2, і що Чалмерс 

має на увазі, коли говорить про phenomenal та psychological mind? 

Андрій Леонов: Якщо говорити про філософію свідомості Девіда Чал-

мерса, то найближчим відповідником поняття mind є слово психіка (psyche), 

яка має два аспекти: психологічний (psychological) та феноменальний (phe-

nomenal). Психологічна психіка має справу з нашою поведінкою та даними з 

позиції третьої особи (the third person of view), тобто стороннього спостері-

гача. Феноменальна психіка — з нашою суб’єктивністю та даними з позиції 

першої особи (the first person of view), тобто самого суб’єкта. Спираючись на 

це, я думаю, що й назву книги Девіда Чалмерса «The Conscious Mind» варто 

перекласти саме як «Свідома психіка».

Дмитро Сепетий: На мою думку, у філософії свідомості Чалмерса по-

няття mind вживається в тому самому сенсі, що й загалом у philosophy of 

mind. Тому якщо у випадку philosophy of mind Ви віддали перевагу термінові 

«свідомість», то йому слід надавати перевагу, як правило, і при перекладі 

Чалмерса. Інша справа, що з цього правила інколи доцільно робити винят-

ки, — у випадках, коли виникає конфлікт між mind і consciousness. Не пе-

рекладати ж «The Conscious Mind» як «Свідома свідомість»! У таких випад-

ках краще перекладати mind як «психіка». Натомість, коли йдеться про 

«phenomenal і psychological mind», як на мене, краще перекладати «mind» як 

«свідомість», щоб не було «психологічної психіки».

Андрій Леонов: Як я вже казав, на мою думку, при перекладі mind варто 

брати до уваги саме контекст вживання цього поняття. Чалмерс вживає це 

поняття у сенсі psyche (психіка). 

1 Crane T. The Origins of Qualia // The History of Mind-Body Problem / Ed. by T. Crane, S. Pat-

terson. — London: Routledge, 2000. — P. 170. 
2 Chalmers D.J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. — New York: Oxford 

University Press, 1996. 
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Також переклад «phenomenal та psychological mind» як «феноменальна та 

психологічна свідомість» явно не годиться і через те, що Чалмерс розрізняє 

ще й «phenomenal і psychological consciousness». 

Phenomenal consciousness — є тим, що він розуміє як свідомість (con-

sciousness), свідомий досвід (conscious experience) чи кваліа (qualia). 

Psychological consciousness — функціональний та психологічний різно-

вид свідомості, який він також називає awareness. Останнє поняття не є си-

нонімом consciousness (як, наприклад, у повсякденній англійській мові), а є 

суто технічним поняттям, що виражає собою феномени, пов’язані з психо-

логічною свідомістю, як-от, звітність (reportability), обдуманий контроль 

(voluntary control) тощо.

З огляду на сказане, вище mind у контексті філософії свідомості Чал-

мерса варто перекладати як психіка.

Вахтанґ Кебуладзе: Чи може таке бути, що Чалмерс дещо помилково 

вживає слово psychological у виразі psychological mind? Адже психологічне 

стосується психології як науки, а психічне самої психіки.

Андрій Леонов: Я думаю, що у цьому виразі Чалмерс, можливо, справді 

дещо помилково вживає слово psychological. Але варто зауважити, що у філо-

софії свідомості Чалмерса це слово стосується радше не психології як науки, а 

тих даних, які ми отримуємо з позиції третьої особи (тобто стороннього спо-

стерігача). Й тому мені здається, що правильніше було б говорити не про 

phenomenal і psychological mind, а про subjective і objective mind (тобто про 

суб’єктивну й об’єктивну психіку) — що значно спростило би розуміння 

того смислу, який Чалмерс намагався вкласти у поняття mind у своїй книзі. 

Дмитро Сепетий: По-моєму, у філософії свідомості Чалмерса слово 

«психологічний» якраз стосується психології як науки — точніше того, що 

переважно вважалося науковою психологією в англомовних країнах впро-

довж більшої частини ХХ століття. Йдеться про панівні напрямки академіч-

ної психології: спочатку це був біхевіоризм; потім — так звана коґнітивна 

психологія (що дуже близька до філософії функціоналізму). В обох випад-

ках власне психічне, у звичайному сенсі слова — феноменальне, су б’єк тив-

не, — по суті, залишається поза увагою, а натомість досліджуються асоційо-

вані з ним форми поведінки або «функції».

Андрій Леонов: Я згоден, що у Чалмерса слово «психологічний» стосу-

ється загалом функціоналізму та біхевіоризму. Але справа в тому, що цими 

напрямками власне психологія як наука не вичерпується. Психологія як на-

ука вивчає не тільки поведінку (behavior), а й психіку (mind) загалом  3. Ну а 

mind власне не вичерпується тільки behavior, на якому Чалмерс робить ак-

цент, коли говорить про psychological. 

Згідно із самим Чалмерсом, «таке вживання терміна “психологічний” 

є умовністю (stipulation): воно виникає від ототожнення психології з коґні-

3 Див.: http://www.merriam-webster.com/dictionary/psychology.
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тивними науками, як описано раніше. Повсякденне поняття “психологіч-

ний стан” є, мабуть, ширше, ніж це, і може також включати й елементи 

феноменального. Але від мого вживання цього терміна нічого не залежати-

ме»  4. Варто зауважити, що коґнітивні науки визначаються Чалмерсом як 

такі, що переважно мають справу з поясненням поведінки.

В’ячеслав Циба: 1. Поняття mind Ви передаєте у тексті або як «психіка» 

(two concepts of mind), або як «свідомість» (philosophy of mind), а також за-

значаєте, що в українській філософській літературі також вживається від-

повідник «ум». З погляду як лінґвістичної, так і концептуальної коректно-

сті буде не зайвим уникати тих семантичних розбіжностей такого роду, які 

увиразнюються суто контекстуально. Отже, термін mind в «українізованій» 

філософії Чалмерса і поза нею означатиме різні сутності або явища. 

Це, зрозуміло, тягне за собою непорозуміння як серед дослідників та 

інтерпретаторів philosophy of mind, що не є англофонами, так і серед послі-

довників аналітичної філософії, для якої mind виконує важливу роль дифе-

ренціації двох суміжних понять — intelligence (інтелект як синонім вродже-

ної здатності набуття інформації, опрацьовування досвіду) та reason (розум 

як інстанція висновування, яка дає розумні / резонні підстави говорити про 

щось у той чи інший спосіб; але reason як «розум» чинне лише для кантіан-

ської парадигми). Для аналітичних філософів mind не просто концептуалі-

зує й генералізує чуттєві враження, він, по-перше, заміщує німецький Geist 

як нематеріальну структуру, в якій суб’єктивність не володіє монополією на 

доступ до знання (згадати б «третій світ» ідеальних об’єктів Попера, які іс-

нують незалежно від scientific mind). По-друге, цей іменник — на відміну від 

consciousness, яка репрезентує певний ментальний стан — вказує на коґнітив-

ну здатність, що супроводжується відповідним ментальним станом. 

До того ж ідіоми на кшталт on one’s mind (на чиюсь думку), to lose one’s 

mind (з’їхати з глузду / розуму), in one’s mind (подумки) не дозволяють вжи-

вати при перекладі ані відповідника «свідомість», ані терміна «психіка». 

Якщо ж ми покликаємося на розмаїтість цього терміна у філософії Чел-

мерса, то цим самим ми не розв’язуємо труднощів, а поглиблюємо їх. Куди 

ж поділася реґулятивна сила леза Окама? 

2. Гадаю, що важливо не лише передати для українського читача спе-

цифіку словника Челмерса чи будь-кого з англомовних філософів, а виро-

бити зважений інтерпретаційний підхід за принципом прямої застосовно-

сті лексичних аналогів у всіх подальших перекладах текстів відповідної 

проблематики. Інакше-бо доведеться щоразу робити виноски з уточнен-

ням на взірець «це поняття настільки складне, що я не буду перекладати 

його так, як це робить решта моїх колеґ». Звісно, це міркування не скасовує 

того, що узгодження вітчизняної філософської термінології перебуває на 

4 Chalmers D.J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. — New York: Oxford 

University Press, 1996. — P. 12. 
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початковій стадії. Зрозуміло, існує радикальніший підхід: якщо науковець 

читає іншими мовами, він розуміє, про що йдеться, тому переклад для нього 

зайвий. Отже, слід прагнути до першоджерел, а не до вивчення переклад-

ної літератури. Але цей радикалізм збиває з пантелику і хибує на наївність. 

Він послаблює розвиток національної наукової мови і взагалі не враховує 

відмінностей між мовами, беззастережно апелюючи до ресурсів певної уні-

версальної метамови. 

3. Як корелюють між собою consciousness і mind? На мій погляд, вони 

пов’язані між собою як окрема властивість і сукупність раціональних влас-

тивостей. Тож атрибутувати комусь mind значить мати змогу казати про аб-

страґування, рефлексію, порівнювання, висновування etc., на які спро-

можна ця особа. Натомість відомі випадки (візьмімо до уваги бодай 

класичний компендіум Джеймса із психології), коли частину цих операцій 

ми здійснюємо у режимі unconsciously. Так, Джон Макдавел називає свою 

програмову книжку «Mind and World», підкреслюючи, що йдеться не про 

психічне, а про систему раціонального та систему предметного; раціональ-

ного у тому сенсі, що його структура не залежить від (не редукується до) 

особливостей нейропсихічних реакцій та форми будови мозку. У цьому разі 

a group mind, яке Ви перекладаєте як «групова психіка», можна цілковито 

коректно передати за допомоги «групового ума / розуму» (з цим погоди-

лись би коґнітивні психологи, що з обережністю ставляться до «психіки» у 

медичному значенні слова). 

4. Зважаючи на сказане вище, можна несуперечливо й зрозуміло визна-

чити psychological і phenomenal mind відповідно як «психологічний розум / 

глузд», що, як Ви зазначаєте, має справу з поведінкою і може бути описа-

ний з погляду третьої особи, та «феноменальний розум / глузд», пов'язаний 

із суб’єктивністю першої особи. Мабуть, немає суперечності в тому, щоб 

стверджувати про несвідоме функціонування феноменального розуму. З ін-

шого боку, ми уникаємо тавтології «психологічна психіка». А протистав-

лення subjective і objective mind (суб’єктивного і об’єктивного розуму) не 

підважує визнання єдиної психічної організації мислячих людських істот. 

Пропоную: розум / ум. 

Андрій Леонов: 1. На мою думку, ми маємо перекладати не слова, а сен-

си, незалежно від існування тієї чи іншої перекладацької традиції чи пара-

дигми. Інакше ж ми будемо приписувати тому чи іншому філософу те, чого 

у нього немає. Отже, якщо у контексті Чалмерсової філософії свідомості ми 

будемо перекладати mind як ум чи розум, то при збереженні української пе-

рекладацької традиції цього поняття ми просто пожертвуємо власне тим 

сенсом, який вкладає сам Чалмерс у це поняття. А це, своєю чергою, спо-

творить і розуміння та інтерпретацію його філософії. З огляду на це вини-

кає закономірне питання: а навіщо? 

Як я вже зазначав, головним синонімом поняття mind у Чалмерсовій 

філософії свідомості та згідно із самим Чалмерсом є поняття psyche (психіка). 
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Тому, якщо ми перекладатимемо mind як ум чи розум, то ми, як на мене, вже 

тим самим, надміру інтелектуалізуємо це поняття. До того ж, як видно з 

моєї вступної статті, головними синонімами поняття mind у традиції philo-

sophy of mind є радше поняття psyche і consciousness, але аж ніяк не reason та 

intelligence, на які Ви посилаєтеся. Тому великої розмаїтості вживання mind у 

Чалмерса Ви не знайдете, оскільки тут є чіткий відповідник — психіка. А ре-

ґулятивна сила леза Окама тут порушуватиметься тільки тоді, коли ми будемо 

приписувати ті сенси, яких у Чалмерса просто не існує.

Те саме стосується й ідіом on one’s mind (на чиюсь думку), to lose one’s 

mind (з’їхати з глузду / розуму), in one’s mind (подумки), які Ви навели. І в 

цьому я з Вами погоджуюсь, що тут не можна перекласти центральне mind 

як свідомість чи психіка. Оскільки mind у філософській традиції має дещо 

інші конотації, ніж у повсякденній. Але це знову демонструє той факт, що 

ми маємо орієнтуватися саме на контекст вживання того чи іншого понят-

тя, а не на ту чи іншу перекладацьку традицію. 

2. Як на мене, виробити універсальний перекладацький філософський 

словник неможливо. Завжди існуватимуть конотації, які просто не можна 

передати в певному перекладі. Дуже добре цю ситуацію показує власне 

саме поняття mind. Без належного врахування контексту вживання цього 

поняття у того чи іншого філософа його просто неможливо адекватно пе-

рекласти. Якщо ж застосовувати один варіант перекладу для всіх філосо-

фів, які його вживають, то це, на мою думку, призведе до того, що ми буде-

мо приписувати їм ті сенси, яких у них просто не існує. А це, своєю чергою, 

і буде порушувати принцип леза Окама, оскільки ми примножуватимемо 

сутності без необхідності. З огляду на це без виносок-уточнень у такій си-

туації ми не впораємося.

На мою думку (і я з Вами цілком згодний), наукові переклади україн-

ською мовою просто необхідно робити. Це не тільки розвиває національну 

наукову мову, але й власне сприяє кращому розумінню ориґінальних тек-

стів. Навіть якщо ми читаємо тексти в ориґіналі (наприклад, англійською), 

то все одно, ми так чи інакше орієнтуємося на той термінологічний апарат, 

який вже розроблений в українській мові. І що якісніше розроблений пере-

кладацький апарат, то краще відбувається і розуміння тексту ориґіналу. З 

огляду на це переклади українською мовою є просто конче потрібними як 

для розвитку вітчизняного наукового апарату, так і для кращого розуміння 

ориґінальних текстів тими, хто з ними працює.

3, 4. У філософії свідомості Чалмерса mind є родовим поняттям стосовно 

consciousness. Але варто зауважити, що ці поняття у традиції Philosophy of 

Mind часто вживаються синонімічно. 

Як я вже казав, на мою думку, Ви надто інтелектуалізуєте mind. Чалмерс 

не розуміє під цим поняттям сукупність тільки раціональних властивостей. 

Останні можна було б радше віднести до psychological mind, якщо спиратися 

на його класифікацію. Але поряд з psychological mind він же виокремлює і 
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phenomenal mind. Останній має справу з нашою суб’єктивністю та кваліта-

тивними станами. Власне, на вивченні останнього Чалмерс і ставить ак-

цент у своїх дослідженнях. 

З огляду на все сказане переклад виразів a group mind як «груповий ум/

розум» і psychological та phenomenal mind як «психологічний та феноменаль-

ний розум» не буде коректним, оскільки сам Чалмерс вважає найближчим 

синонімом поняття mind власне psyche, а не, скажімо, reason чи intelligence.

Також не погоджуся з Вами у тому, що моє «протиставлення subjective і 

objective mind не підважує визнання єдиної психічної організації мислячих 

людських істот». Subjective mind є тим, що ми відчуваємо з позиції першої осо-

би, тобто той різновид психіки, який переживається суб’єктивно. Ob jective 

mind — дані психіки, отримані з позиції третьої особи та поведінки. На мою 

думку, це і є тим сенсом, який Чалмерс власне і вкладав у phenomenal та 

psychological mind.

Дмитро Сепетий: Я думаю, що Андрій має рацію стосовно того, що ан-

глійське слово «mind» має ширший смисл, аніж українське «розум». Ук-

раїнському «розум» відповідає англійське «reason». «Mind» значно ширше,  

ніж «розум» (reason). Наприклад, зорове сприйняття кольору чи відчуття 

болю належать до «mind» (і, як слушно зауважив Андрій, дискусія про такі 

ментальні стани, qualia, посідає одне з центральних місць у сучасній philo-

sophy of mind), але це, мабуть, не зовсім те, що ми звичайно маємо на увазі, 

коли говоримо про розум.

Андрій Вахтель: Щодо поняття «психіка», або «психічне», яке пропо-

нував для перекладу «mind» Андрій Леонов, то цю пропозицію я також пев-

ною мірою вважаю вдалою. Парадоксальним, однак, є те, що Андрій за-

пропонував цей термін в перекладі статті Девіда Чалмерса; я ж, навпаки, 

вважаю, що такий переклад можливий будь-де, окрім Чалмерсових текстів. 

Це пояснюється тим, що у праці «Conscious Mind» Чалмерс, як відомо, ви-

окремлює два аспекти «mind» — «phenomenal mind» і «psychological mind». 

Якщо, отже, просуватися за перекладацькою стратегією Андрія, то другий 

вираз слід буде перекласти як «психологічна психіка», що призведе до по-

двоєння сенсу поняття психічного і плутанини в поняттях.

Андрій Леонов: Відповідаючи на закид Андрія Вахтеля стосовно пере-

кладу «mind» як «психіка», скажу, що варто проводити різницю між «психі-

кою» і «психологією». Поняття «психіка», на мій погляд, об’єднує у своєму 

значенні «свідомість» і поведінковий аспект. Під «психологічним» Чалмерс 

має на увазі насамперед біхевіоризм і те, що має стосунок до поведінки. 

Тому поняття «psychological» входить в обсяг поняття «mind», а останнє, 

отже, можна перекладати як «психіка».

Андрій Вахтель: На мій погляд, хоч би який сенс Чалмерс вкладав у по-

няття «psychological», до цього питання слід підійти з перспективи читача, 

який має перед собою переклад і не має ориґінального тексту. Хіба не мала 

б його спантеличити морфологічна подібність понять «психічне» і «психо-
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логічне», хай би якою разючою була семантична відмінність між ними? 

Відсилає тут «психологічне» до психологічної науки чи стосується зовсім 

іншої сфери, не важливо, адже інтуїтивно читач передбачатиме таку коре-

лятивність цих понять, яка не відповідає контексту міркувань Чалмерса.

Вахтанґ Кебуладзе: Можливо, тоді краще «psychological mind» за сенсом 

перекладати як, наприклад, «поведінкова психіка»?

Я, як перекладач, неодноразово мав клопіт із перекладом «psychological» 

і «psychical». Плутанина з цими поняттями є і в українській, і в російській, і в 

англійській, і в німецькій. Тому що часто, коли пишуть «психологічний», ма-

ють на увазі «психічний». Як на мене, «психологічне» — це те, що стосується 

науки психології, наприклад, «психологічна теорія». А «психічне» — це те, 

що стосується «психіки». Тому я б закріпив таке розрізнення українською.

Олена Комар: Пане Вахтель, у своїй доповіді Ви сказали, що слово «ум» 

є вдалою пропозицією для перекладу «mind» тільки тому, що є застарілим і 

не переобтяженим конотаціями.

Андрій Вахтель: Все ж таки, той факт, що слово «ум» не переобтяжене 

конотаціями, не був для мене єдиною підставою вважати його вдалою вер-

сією перекладу. На мій погляд, між поняттями «ум» і «mind» існує також 

семантична спорідненість, що виражається, зокрема, у низці ідіоматичних 

зворотів, як-от «to come / spring to someone’s mind» — «приходити на ум», 

«on someone’s mind» — «на умі», «to have a mind of one’s own» — «своїм умом 

жити», «to lose one’s mind» — «рішатися ума / виживати з ума», «to be out of 

one’s mind» — «бути несповна ума», «to bear something in mind» — «класти / 

брати на ум», «to keep something in mind» — «тримати в умі». Англомовні 

ідіоми я брав з електронної версії Оксфордського словника англійської 

мови. Ідіоми українською — із СУМ-11.

Олена Комар: Ви вважаєте, що термін «ум» можна закріпити для всіх 

традицій перекладу?

Андрій Вахтель: Я також виступаю проти універсального перекладу. 

Ідеальним перекладацьким рішенням, на мій погляд, має бути найбільш 

збалансована версія перекладу, в тому сенсі, що, з одного боку, вона не буде 

суто контекстуальним перекладом, який створює безліч дискурсів і зава-

жає проведенню нормальних наукових дискусій, створенню, зрештою, 

строгої філософської мови, і, з іншого боку, не буде універсальним пере-

кладом, який нехтує контекстом узагалі й виключає будь-які перекладацькі 

альтернативи. Я виокремлюю щонайменше дві версії перекладу англомов-

ного поняття «mind», які можуть, на мій погляд, претендувати на таку за-

гальність, а саме «ум» і «ментальне». Питання стосовно того, якому з цих 

термінів слід віддати перевагу в тому чи тому контексті, є для мене все ще 

відкритим. Це проблема довгострокової і добре обміркованої перекладаць-

кої стратегії.

Андрій Леонов: Яка, на Ваш погляд, різниця у значенні між словами 

«ум» і «розум»?
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Андрій Вахтель: Мені здається, що у повсякденному вжитку різниця 

між цими словами дуже незначна. Проте навіть якщо різниці тут взагалі 

нема, її бажано увести штучно для полегшення перекладацької справи. Адже 

поряд із поняттям «mind» існують такі, як «reason», «wit», «understanding» 

тощо, які також потребують узгодженого перекладу.

Володимир Верлока: Я хотів би погодитися із пропозицією перекладати 

«mind» як «ум» з от яких міркувань. Коли ми кажемо про «розум», ми від-

силаємо до процесовості «розуміння»: я чогось не розумів, а потім зрозу-

мів. А «ум» — це ніби позачасова, трансцендентальна структура, яка стоїть 

над цими процесами. Окрім того, якщо брати дещо ширший контекст сло-

вовжитку, не лише філософського, а й, скажімо, літературного, то слово 

«ум» для людей, які не займаються філософією професійно, має звучати 

дуже вагомо. Коли людина бачить назву «філософія ума» — байдуже, росій-

ською чи українською, — воно справляє таке ж сильне враження, як назва 

«philosophy of mind» на носія англійської мови.

Вахтанґ Кебуладзе: Щодо перекладу «mind» як «ум» я маю зробити ве-

лику репліку, тому що тут ми потрапляємо в осердя цілої низки терміноло-

гічних проблем.

Насамперед, направду говорять, що ум — це настільки застаріле україн-

ське слово, що воно вже навіть майже не українське. І ми майже не відна-

ходимо його в сучасному вжитку, хоча Андрій Вахтель навів кілька (начебто) 

ідіом, але я з цими ідіомами не стикався. Щодо того, чи можна вживати 

слово «ум», у мене немає остаточної думки. Але важливим є те, що це питан-

ня підштовхує нас до зовсім іншої проблематики, пов’язаної з рецепцією 

Канта. Адже, як ви всі знаєте, ми мали чималий клопіт із перекладом понять 

«Verstand» і «Vernunft». Росіяни переклали «Verstand» як «рассудок», а «Ver-

nunft» — як «разум». Коли Ігор Бурковський перекладав Канта українською, 

він не дослухався до наших побоювань і критичних зауваг і переклав, за ана-

логією до російського перекладу, «Vernunft» як «розум», а «Verstand» як «роз-

суд». Згодом, коли я почав міркувати щодо того, як перекладати ці поняття, 

то зрозумів, що росіяни перекинули все догори дриґом. Тут нам підказує 

переклад Канта англійською, у якій також немає цього розрізнення. 

«Vernunft» перекладений англійською як «reason», а «Verstand» як «under-

standing». Адже німецьке слово «Verstand» походить від «verstehen» («розумі-

ти»; і, до речі, є староросійське «разумение»). І ось це «розуміння», яке ми 

здійснюємо «розумом», здійснюється саме на рівні категоріальної синтези. 

І тому направду треба було цей рівень «Verstand» перекласти як «разум/

розум». А як тоді перекладати «Vernunft»? Колись ми обговорювали цю 

проб лему з покійним вже, на жаль, російським перекладачем Олексієм 

Черняковим (який знав українську). Він також не був задоволений тради-

цією перекладу Канта російською, яка склалася ще з часів Лоського. Але 

гарною альтернативою був би, на його погляд, такий переклад: «Vernunft» як 

«ум», а «Verstand» як «разум/розум». Тоді все стає на свої місця: «чувственность/
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чуттєвість» — «разум/розум» — «ум». На рівні «разума/розуму» ми розуміємо 

в поняттях, а «ум» — це найзагальніше поняття, яке дуже подібне до «mens» 

і «mind». І тут ми повертаємося до «mind».

Якщо згадати Декарта, то в його філософії головним і найзагальнішим 

поняттям є не «cogito» і не «ratio», а «mens». І «cogito», і «ingenium», і «ani-

mus», і «anima» — це все різні модифікації поняття «mens», яке потім  пере-

кладено англійською як «mind». І ось тепер нам треба це перекласти. Якщо 

ми закріплюємо за цією найзагальнішою здатністю поняття «ум», тоді є під-

стави перекладати «mind» як «ум». Але, в будь-якому разі, тут є низка проб-

лем, які ще слід розв’язати.

Ще один важливий момент. У німецькій є чітка традиція перекладу на-

зви «Philosophy of Mind», а саме як «Philosophie des Geistes» (якщо дослівно, 

то це «філософія духу»). І зрозуміло чому. Тому що є два переклади «Phä-
nomenologie des Geistes» Геґеля англійською: «Phenomenology of Spirit» і 

«Phe nomenology of Mind». Я кажу це для того, щоби підкреслити, що про-

блема поняття «mind» в жодному разі не обмежується контекстом «Philosophy 

of Mind». Тому що тут присутній контекст картезіанства, а отже, всієї раціо-

налістичної філософії. Тут також міститься контекст німецької класики: 

Кант і Геґель. А також ці подорожі від німецької до англійської та навспак. 

Ситуація, отже, вкрай ускладнюється, і я згодний з усіма доповідачами, що 

навряд чи ми зможемо знайти універсальне поняття, яке б переказувало 

українською слово «mind».

Олексій Панич: Що стосується «mind» і «ум». Олег Хома в «Європейському 

словнику філософій» пробував цей переклад увести системно, й істотна 

проблема виникла не із самим словом «ум», а з тим, що з нього не утворю-

ється парадигма. Зокрема, щойно дійшло до прикметника «умовий» і сло-

воформи «умова», яка одразу наклалася на «умова», став зрозумілим недо-

лік такого перекладу. Чи Ви, Андрію, стикалися з такою проблемою при 

перекладі?

Андрій Вахтель: У перекладі цієї статті — на щастя, ні.

Вахтанґ Кебуладзе: Олексію, коротка ремарка. Можна позначати кур-

сивом літеру під наголосом, аби дати зрозуміти, про яке слово ідеться.

Олексій Панич: Можна, але, як показує досвід, це дуже легко не поба-

чити. Все одно перед читачем виникає спочатку пазл, і він думає, як його 

розв’язати.

Олена Комар: Є два різні питання. Перше питання — стосовно того, як 

узагалі перекладати термін «mind» у різних контекстах, у різних словосполу-

ченнях. Друге питання, яке є похідним від першого, має вузький контекст і 

стосується того, як перекласти термін «mind» у Чалмерса. Питання щодо 

перекладу певної книги певного автора з певної традиції не має бути ви-

рішальним для того, що робити з терміном узагалі. Нас як філософів біль-

ше цікавить, що робити з «mind» у цілому. І, звичайно, тут є кілька аспектів; 

цей термін має конотативний зв’язок із багатьма іншими термінами, які 
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перекладаються також українською мовою (наприклад, «spirit» — «дух», «in-

tellect» — «інтелект», «reason» — «розум» тощо). При цьому контексти вжит-

ку цих термінів і їхній обсяг дуже різні. Тому коли, наприклад, пропонують 

використати для перекладу «mind» поняття «психіка» без зв’язку із понят-

тям «психологія», на мій погляд, достатньо робити примітку, що конкрет-

ний автор поняття «psychological» використовує у зв’язку з поведінковим 

аспектом.

Але я взагалі пристаю до тієї думки, що в цьому контексті найбільш па-

сує поняття «свідомість». «Consciousness» і «mind» лише в деяких авторів роз-

різняються і тільки для того, щоби пояснити певні аспекти предмета свого 

розгляду. Зазвичай вони використовуються синонімічно. Найбільш адекват-

но назву «Philosophy of Mind» може бути перекладено як «філософія свідо-

мості». У тому ж випадку, коли конкретний автор розрізняє поняття «con-

sciousness» і «mind», слід вводити альтернативну версію перекладу поняття 

«mind» (як, наприклад, «ум») або ж залишати переклад обох термінів як «сві-

домість», позначаючи у дужках, про який саме з двох термінів ідеться.

Андрій Вахтель: Я вважаю, що Олена Комар недооцінює поширеність 

тенденції до розрізнення понять «consciousness» і «mind» в англосаксонській 

науковій традиції. По-перше, вже для класичних філософських текстів ан-

глійською є типовим використання «mind» поруч із «consciousness» не в си-

нонімічний спосіб. У своїй статті-передмові я навів кілька цитат із праць 

Г’юма і Лока на підтвердження цієї тези. По-друге, я хочу звернути увагу на 

так званий Consciousness Boom у сучасній філософії коґнітивних наук, у 

якому, зокрема, брав участь обговорюваний вище Девід Чалмерс. Окрім Чал-

мерса тут можна згадати також Оуена Фленеґена, Рея Джекендофа, Деніела 

Денета, Джона Серля, Жана-Мішеля Роя, Едуарда Марбаха, Дена Захаві, 

Шона Ґелегера та ін. Тобто ідеться про цілу низку серйозних досліджень, 

присвячених феноменальному характеру суб’єктивного досвіду (тобто сві-

домості), який повністю чи принаймні великою мірою, з погляду більшості 

з цих дослідників, іґнорується в дослідженнях коґнітивних наук. Цей від-

носно недавній посилений інтерес до свідомості збільшив дистанцію між 

обговорюваними термінами, підкресливши, що не вся сфера «mind», відпо-

відно до сенсу сучасного наукового використання цього терміна, включає 

сферу «consciousness».

Дмитро Сепетий: Можливо, що у зв'язку з тими труднощами, які ви-

никають при перекладі слова «mind», слід подумати про доцільність запро-

вадження практики використання, у відповідному контексті й у відповід-

ному сенсі, імпортованого терміна. Саме слово «mind», на мою думку, 

непридатне для такого імпортування, але, можливо, з огляду на те, що mind 

(в основному сенсі philosophy of mind) охоплює усі ментальні стани, ми мо-

гли б перекладати його словом «ментальність». Правда, це слово у нас ста-

ло заяложеним в іншому контексті в дещо іншому смислі. Але можливо, 

що це все-таки менший недолік, аніж недоліки альтернативних варіантів.
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Іван Іващенко: На мою думку, перекладати назву одного з ключових на-

прямків аналітичної філософії — philosophy of mind — українською можна 

як «(аналітична) філософія духу». Спробую коротко сформулювати свої ар-

ґументи.

1. Предметом philosophy of mind відпочатково була не свідомість, а 

проблема обґрунтування емпіричного пізнання. Так, у своєму есеї «Em pi-

ricism and the Philosophy of Mind»  5 (1956) Вілфрид Селарс намагається до-

вести, що формальна структура та семантика наших висловлювань про ем-

піричні стани справ не залежать від безпосереднього стосунку до цих станів 

справ. Селарс закидає такий підхід передусім класичному англо-сак сон-

ському емпіризмові, який він силкується реформувати. Таку настанову, яка 

узалежнює формальну структуру та семантику нашої епістемічної актив-

ності від безпосередньої даності пізнаваного стану справ, Селарс називає 

«Міфом про дане», який він увиразнює таким чином:

“One of the form taken by the Myth of the Given is the idea that there is, 

indeed must be, a structure of particular matter of fact such that (a) each fact can 

not only be noninferentially known to be the case, but presupposes no other 

knowledge either of particular matter of fact, or of general truths; and (b) such 

that the noninferential knowledge of facts belonging to this structure constitutes 

the ultimate court of appeals for all factual claims — particular and general — 

about the world”  6 [Sellars, Wilfrid. Empiricism and the Philosophy of Mind. 

Harvard University Press, 1997. —P. 68–69].

Як бачимо, Селарс загострює уявлення про дане, яке, згідно з його фор-

мулюванням, постачає нам формальну структуру нашого знання про світ. 

Іншими словами, Міф про дане спонукає до припущення, що ми позичаємо 

формальну структуру нашого опису світу або ставлення до нього з самого 

світу, а не виробляємо цю структуру самі, реаґуючи на виклики світу.

Отож Селарсів опис Міфу про дане зосереджено на уявленні про вла-

штування й структуру світових речей, які визначально впливають на фор-

мальну структуру нашого знання про них. Але його опис нічого не каже 

про того, хто зазнає впливу світових речей, увиразнюючи лише його епіс-

5 Приміром, Ричард Рорті називає цей есей, поряд із “Філософськими дослідженнями” 

Вітґенштайна та “Двома догмами емпіризму” Квайна, ключовим для трансформації 

аналітичної філософії, яка почалася після Другої світової війни [Див. Richard Rorty. In-

troduction. In: Wilfrid Sellars. Empiricism and the Philosophy of Mind. Harvard University 

Press. 1997, pp. 1–2].
6 “Одну з форм Міфу про Дане містить ідея, що існує, далебі, має існувати, така структу-

ра конкретного факту, що (а) ми не лише можемо знати про слушність кожного факту 

без висновування, але й цей факт не передбачає якогось іншого знання, окрім знання 

або конкретної фактичної обставини, або загальних істин. А невисновуване знання 

факту (б), що належить до цієї структури, становить останню інстанцію для всіх фак-

тичних тверджень — конкретних і загальних — про світ” (тут і далі переклади з англій-

ської Івана Іващенка).
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темічну реакцію на самі речі. Опис Селарса в цьому напрямку доповнив 

його учень Роберт Брендом у своєму «Провіднику з вивчення «Емпіризму 

й філософії духу», де описав Міф про дане так:

“The Myth of the Given is the idea that there can be a kind of awareness that 

has two properties. First, it is or entails having a certain sort of knowledge — perhaps 

not of other things, but at least that one is in the state, or a state of that kind — 

knowledge that one whose state it is possesses simply in virtue of being in that state. 

Second, it entails that the capacity to have that sort of awareness, to be in that sort 

of state, does not presuppose the acquisition of any concepts — that one can be aware 

in that sense independently of and antecedently to grasping or mastering the use of 

any concepts” 7 [Brandom, Robert. Study Guide. In: Wilfrid Sellars. Empiricism 

and the Philosophy of Mind. Harvard University Press, 1997. — P. 122].

Отже, Міф про дане набуває виразніших рис, згідно з якими даною є не 

лише епістемічна структура нашого стосунку до станів справ, які ми констату-

ємо, а й також епістемічний стан того, хто ці стани справ намагається описати 

або якось до них поставитися. І то цей стан є безпосереднім, неконцептуалізо-

ваним і, як наслідок, привілейованим стосунком до себе того, хто занурений в 

нього, а заразом й до речей, які йому відкриваються в цьому стані. Чому 

Брендом обережно зауважує, що це знання є знанням «либонь, не про інші 

речі» ( perhaps not of other things)? Це пов’язано, гадаю, з тим, що відкидання 

навіть мінімального концептуального кістяка ніби приватизує наші уявлення 

про світ і робить їх неповідомлюваними для інших, тих, хто також перебуває в 

епістемічному стані, що безпосередньо пов’язує із речами. Тому світ такого 

усвідомлення, про яке пише Брендом, завжди буде моїм, приватним світом.  

Отже, як у випадку Селарсового опису міфу про дане, якому він проти-

ставляє свою версію “philosophy of mind”, так і у випадку його доповнення 

Брендомом, йдеться про шляхи обґрунтування емпіричного пізнання, а не 

про структуру знання про себе чи проблему стосунку свідомості до тіла. У 

цьому світлі “philosophy of mind” постає епістемологічним проектом, який 

набуває нового звучання в творчості південноафриканського філософа Джо-

на МакДавела. Зокрема, у книжці “Mind and World” (1994/6), яка продовжує 

дискусію, що її започаткував Селарс, МакДавел намагається з’я су вати 

“шлях опосередкування поняттями стосунку між духом і світом” (“the way 

concepts mediate the relation between minds and the world”) [McDo well, John. 

Mind and World. Harvard University Press, 1996. — P. 3]. 

7 “Міф про Дане являє собою ідею про те, що може існувати щось на кшталт усвідомлен-

ня, яке має дві властивості. По-перше, він передбачає наявність певного різновиду зна-

ння — либонь, знання не про інші речі, а щонайменше знання про перебування когось 

в такому або схожому стані — знання, яке той, хто перебуває в такому стані, має просто 

в силу свого перебування в цьому стані. По-друге, він імплікує, що здатність мати та-

кий тип усвідомлення, тобто бути в такому різновиді стану, не передбачає набування 

жодних понять, тобто в такому сенсі хтось може усвідомлювати щось до і незалежно від 

опанування чи засвоєння вжитку будь-яких понять”.
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Насамкінець у репрезентативному збірнику “Contemporary Debates in 

Philosophy of Mind”, виданому в 2007 році  8, проблематиці свідомості при-

свячено лише один з трьох розділів, який називається “The place of 

consciousness in nature”. Філософія свідомості (philosophy of consciousness) є 

підпорядкованою темою в рамцях “philosophy of mind” і, як я спробував 

стисло увиразнити, аж ніяк не вичерпує всього її обсягу.

2. Українське слово “дух” в обіжній мові, авжеж, імплікує реліґійні ко-

нотації, які відсутні в англійському “mind”. Проте українська мова не дає 

змоги буквально перекласти цей термін, а тому ми маємо шукати слово, 

семантична палітра якого так само імплікуватиме поліконтекстність. Як 

відомо, реліґійні та міфологічні аспекти іменника “дух” в українській мові 

фіксує закінчення “а” родового відмінка (духа, наприклад, у словосполуці 

Святого Духа),  натомість дух як інтелектуальна спроможність має в родо-

вому відмінку закінчення “у”, тому, наприклад, Геґелів твір “Phänomenologie 

des Geistes” українською мовою слід перекладати тільки як “Фе но ме но-

логія духу”. Водночас слово “дух” присутнє й на ідіоматичному рівні в жи-

вомовних словосполуках, як, наприклад, “набратися духу” в сенсі “зважи-

тися” (що перегукується з англійським to make up one’s mind) тощо.

Показовою є також німецька традиція перекладу “philosophy of mind”. 

Приміром, Томас Блуме, німецький перекладач Селарсового тексту, пере-

кладає назву його есею як “Der Empirismus und die Philosophie des Geistes”. 

Іменник “Geist” має в німецькій традиції потужне епістемологічне забарв-

лення, інспіроване дослідженнями Геґеля, хоча так само, як і український 

“дух”, передбачає реліґійний контекст. 

3. Отже, словосполуку “philosophy of mind” я пропоную перекладати 

українською мовою як “аналітична філософія духу”, щоби не сплутувати її 

із відомішою у вітчизняному філософському контексті “філософією духу” 

Геґеля. Такий переклад дає змогу увиразнити розмаїття тем, які заторкнуті 

в рамках цієї традиції, які годі редукувати до вужчої проблематики “філо-

софії свідомості”. 

Утім, не варто забувати, що переклад ужитку іменника “mind” у філо-

софських текстах залежить від контексту. Мої міркування стосуються  його 

вжитку суто в словосполуці “philosophy of mind”.

Андрій Богачов: На мій погляд, переклад philosophy of mind українською 

має враховувати усталену термінологію вітчизняної філософії. Безперечно, 

у нас поняття свідомості найуживаніше в контексті картезіанського дуаліз-

му й німецького ідеалізму. Свідомість розуміють як те, що властиве ego, 

тобто як самосвідомість. Геґель — котрий сильніше вплинув на українську 

філософію, ніж на англомовну — називав учення своїх попередників філо-

софією рефлексії або філософією свідомості. Через це, гадаю, не можна 

8 Contemporary Debates in Philosophy of Mind. Edited by Brian McLaughlin and Johnathan 

Cohen. Blackwell Publishing, 2007. 
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перекладати сучасну назву «philosophy of mind» як «філософія свідомості». 

Нині англомовні філософи застосовують поняття «mind» для позначення 

того, що містить як свідомість, так і несвідоме. Словом, свідомість — це не 

вся психіка. Щоб сьогодні в рамках philosophy of mind говорити про несві-

доме, ментальні стани, а також про психофізичну проблему (mind–body 

problem), слід називати цей дискурс хоча б «філософією психіки».

До речі, як уже зазначав Вахтанґ Кебуладзе, німецькі філософи — їхній 

мові теж бракує «адекватного» відповідника для mind — схиляються до того, 

щоб у згаданому дискурсі перекладати mind як Geist (дух), відповідно, Phi lo-

sophie des Geistes (філософія духу). Переклад навряд чи слушний. Можливо, 

Вахтанґ має рацію, вважаючи, що цей переклад усталився тому, що англійці 

часто перекладали Геґелеву «Феноменологію духу» як «Phenomenology of 

Mind». Як на мене, кращий переклад назви цієї книжки — «Philosophy of 

Spirit». А втім, для нас у перекладі philosophy of mind як Philosophie des Geis tes 

важить те, що німецькі фахівці не бачать можливості перекласти зазначену 

назву як «філософія свідомості», німецькою — Bewusstseinsphilosophie.

На мою думку, не слід іти німецьким шляхом і перекладати philosophy of 

mind як «філософія духу». В нашій мові немає сталого інтуїтивного розріз-

нення людського духу (Geist) і світового духу (Weltgeist), тому для україн-

ського вуха «філософія духу» передовсім матиме сенс «філософії світового 

духу» або «філософії св. Духа». Отже, лишається два варіанти. Один, відо-

мий, — це «філософія психіки». Другий, який я пропоную у своєму універси-

тетському курсі теорії пізнання, — «філософія ментальності». Зро зу мі ло, анг-

лійське mind і ментальність (з лат.) не мають спільного походження. Однак 

латинське слово mens (род. відм.: mentis) дуже близьке семантично до mind. 

Традиційний переклад mens англійською — mind. До того ж у phi lo sophy of 

mind центральні поняття — це ментальний стан, ментальний об’єкт тощо. 

Погодьтеся, в українському слововжитку «філософія ментальності» звучить 

ліпше за «філософію психіки». Ми всі розуміємо, що ментальність стосуєть-

ся не тільки думки, інтелекту, а й доволі «матеріальних» особливостей — емо-

цій, волі, звичок, фонового знання, мовних упереджень і навіть культурних 

відмінностей людини. Ментальність — не імматеріальний дух і не безтілесна 

душа індивіда. Ментальність — це якраз те, що в горизонті, підкреслюю, 

української мови виглядає як предмет philosophy of mind. Ідеться, завважмо, 

саме про «ментальність», а не про зачовгане слово «менталітет» (Mentalität), 

запозичене з німецької, де воно — відповідник анг лійського mentality.

Звісно, виникатимуть застереження, що ментальність за походженням є 

іншомовним словом, інтернаціональним. Та чи так уже далеке його «інтер-

національне значення» від нашого, українського, і від значення mind? Певний, 

що ні. Для нашої мети, гадаю, кращого українського терміна не знайти. 

Психіка і свідомість, з огляду на сказане вище, мають тут гірші значення.

Андрій Леонов: На мою думку, варіант перекладу mind як «ментальність» 

у виразі «philosophy of mind» не є дуже вдалим. Оскільки, і я тут погоджуюсь 
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із Дмитром Сепетим, «ментальність» в українській мові вже набула тих ко-

нотацій, які є не дуже бажаними, коли ми говоримо про Philosophy of Mind. 

На мій погляд, поняття «ментальність» власне має більший зв’язок з пси-

хологією, етнологією, культурологією, соціологією тощо, ніж власне з тра-

дицією Philosophy of Mind. Синонімом «ментальності» є слово «менталітет». 

Така ж сама ситуація і з англійським словом mentality. Згідно з Oxford Ad-

vanced Learner’s Dictionary  9, mentality — це «the particular attitude or way of 

thinking of a person of a group»  10. Синонімом цього поняття цей словник на-

зиває слово mindset — «a set of attitudes or fixed ideas that sb has and that are 

often difficult to change»  11. З огляду на це поняття «ментальність» для пере-

кладу mind у виразі «philosophy of mind», як на мене, не дуже прийнятне, 

оскільки вищезазначена конотація може тільки завдати шкоди, а не допо-

могти у справі прояснення сенсу поняття «mind».

Якщо ж проводити зв’язки між mens та mentis і англійською мовою, то тут, 

на мою думку, прямими відповідниками останніх насправді будуть mind — 

для mens, і mental — для mentis відповідно. Для mental і mentally надається таке 

визначення: «connected with or happening in the mind»  12. У зв’язку з цим, мож-

ливо, було б доречніше перекладати вираз «philosophy of mind» власне як фі-

лософія ментального, а не «ментальності»? Таким чином, з одного боку, ми 

позбуваємося тих конотацій, які є присутніми в поняттях «ментальність» і 

«mentality». З іншого ж — «ментальний» (mental) має прямий стосунок до 

mind як його прикметникова форма.

Тепер стосовно перекладу mind як психіка. Якщо ми подивимося на 

значення слова «psyche», то одразу натрапляємо на mind  13 як його прямий 

відповідник. Psychological має два визначення: «1. Connected with a person’s 

mind and the way it works. 2. Connected with the study of psychology»  14. З огля-

ду на це я думаю, що ми не зробимо грубої помилки, якщо перекладемо The 

Conscious Mind як Свідома психіка, а вирази psychological and phenomenal mind 

як психологічна та феноменальна психіка відповідно.

Олег Хома: Дискусія щодо перекладу словосполучення «philosophy of mind», 

на мій погляд, є однією з найцікавіших у сучасній українській філософії, зок-

рема — з огляду на її потенційні плоди. Найважливішим у зазначеній дискусії 

для мене є не спектр запропонованих розв’язків і навіть не самі по собі на-

бори арґументів на користь того чи того рішення, а загальний стан вітчизня-

ної філософської культури, що, власне, і призвів до цих палких дебатів.

9 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th edition. — Oxford: Oxford University Press, 

2005. 
10 Ibidem, p. 959. 
11 Ibidem, p. 972. 
12 Ibidem, p. 958—959. 
13 Ibidem, p. 1217. 
14 Ibidem. 
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Щоб коротко виразити цей стан, я послуговуватимуся терміном «страте-

гічна лакуна». Саме так можна схарактеризувати становище, в якому триває 

дискусія про philosophy of mind. Адже ми не можемо «спокійно» перекласти 

mind не тому, що це якийсь аж занадто багатозначний термін (особливо у 

філософському вжиткові), а тому, що через суворий цейтнот, зумовлений 

потребою вже зараз долучитися до вельми впливового й цікавого напряму 

світової філософії, змушені розв’язувати проблему, яка потребує вельми 

тривалого часу. Проблема ця не так у mind, як у mens  15, про що вже йшлося 

в цій дискусії. Коротко кажучи — у відсутності напрацьованих терміноло-

гічних засобів для надійного перекладу українською того масиву західних 

філософських текстів, у яких йдеться передовсім про латинське слово.

Здавалось би — де архаїчний mens і де сучасні дослідження з philosophy 

of mind. Насправді зв’язок є прямим і очевидним. Адже mind — термін дав-

ній, глибоко історичний, який воленс-ноленс несе в собі весь спектр своїх 

історичних конотацій. Хоч би як ми воліли обмежитися «лише» сучасною 

філософією, з цього бажання не вийде переконливого результату, бо деякі 

терміни живуть довго і їх вживання зовсім не випадкове. Я не великий фахі-

вець з історії словосполучення «philosophy of mind», але мав нагоду свого 

часу ознайомитися з відносно давнім (1848–1850) чотиритомовим твором 

Роберта Блейкі під промовистою назвою «History of the philosophy of mind: 

embracing the opinions of all writers on mental science from the earliest period to 

the present time». Достатньо переглянути присвячений Декартові розділ ІІ то му 

цього видання, щоби переконатися в істотній дистанційованості автора від 

«сучасної», як у нас часто стверджують, «філософії свідомості». А попри те, 

йдеться про чистої води philosophy of mind, тільки дещо архаїчну, «іншу».

Взагалі, вживаючи терміни «з минулим», ми неодмінно покладаємо на 

себе певну «відповідальність» за це минуле, відповідальність тим більшу, 

що менш історично обізнаним є наш ужиток. Вживаючи, наприклад, тер-

міни «сутність» чи «ідея» як цілком прийнятні в нашій системі філософ-

ських координат, ми навряд чи можемо бути затятими антиесенціалістами 

чи, скажімо, антиплатоніками.

Утім, якби сучасні контексти кардинально відрізнялися від новочасових, 

навряд чи сьогодні англомовні філософи відносили б себе саме до philosophy of 

mind. Невже вони воліли свідомо заплутати предмет своїх досліджень вже по-

чинаючи з назви? Що б завадило їм прямо ототожнювати себе з якоюсь philoso-

phy of consciousness, наприклад? Отже, в мене виникає природне, на мій по-

гляд, запитання: (1) що є такого в mind, що дозволяє йому ось уже щонайменше 

15 Англ. термін mind (кін. ХІІ ст.) етимологічно походить від староангл. Gemynd, що, 

своєю чергою, є спадкоємцем прагерманського ga-mundiz. В інших індоєвропейських 

мовах до цього сімейства належать санскр. matih, давньогр. memona і mania, гот. muns, 

нім. Minne, литов. mintis і, звісно, лат. mens (як, до речі, й наше па-м’ять). Ці терміни 

вказують або на мислення, або на бажання, або на пам’ять або поєднують у собі деякі 

з цих значень (чи всі їх загалом). 
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півтора століття іменувати потужний напрям філософських досліджень? Або 

так: чому для artificial intelligence англомовним філософам вистачило філоло-

гічної чутливості обрати intelligence, а от для philosophy of mind лишився mind?

Перед відповіддю я хотів би висловитися щодо контекстного перекладу. 

Абсолютно згоден із тим, що термін «mind» в усіх його англомовних ужит-

ках неможливо перекласти одним-єдиним українським відповідником. Але 

постає ще одне природне запитання: (2) чи має ця контекстність якісь межі 

й чи можемо ми говорити принаймні про деяку скінченну типологію основ-

них контекстів? Наприклад, якщо звернутися до mens, вочевидь багато-

значного латинського попередника mind, то, наприклад, в Ак ві ната Людвіґ 

Шютц виокремлював лише три значення: 

а) дух як окрема сутність (ipsa natura intellectiva, sicut Dionysius vocat 

an gelos divinas mentes, 1 sent. 3. 5. 1); 

б) власне здатність пізнавати й воліти (mens non est una quaedam poten-

tia praeter memoriam, intelligentiam et voluntatem, sed est quoddam totum po-

tentiale, comprehendens haec tria, verit. 10 ad 7); 

в) пам’ять (mens hic sumitur pro habitu memoriae, 1 sent. 3. 5. 1 c.).

Власне, всі ці три значення mens чітко корелюють з основними зна-

ченнями англ. mind, якщо ми дамо собі працю їх типологізувати. Отже, від-

сутність усталеного українського терміна, який би одночасно співвідно-

сився з усіма цими значеннями, й породжує сучасні дискусії стосовно 

перекладу philosophy of mind. Якби такий термін був, ми б не мали тут жод-

них суперечок.

Таким чином частково отримано відповідь і на запитання (1). Ети мо-

логічна близькість mens і mind зумовила їхню філософську відповідність у 

процесі створення англійської філософської мови. Mens від Цицерона до 

Декарта найчастіше асоціювався з інтеґративною здатністю вищого рівня 

душі (особливо на цей стан справ уплинув св. Авґустин, який саме за mens 

закріпив статус здатності, що безпосередньо містить образ Божий в люди-

ні, зокрема — через єдність інтелекту, волі та пам’яті). 

Показово, що в ХVІІ столітті гносеологічний сенс conscientia в Декарта 

(а згодом conscience у Мальбранша–Ляйбніца й consciousness в Лока) по-

стає в статусі однієї зі здатностей mens (у випадку Лока — вже mind). 

Саме ця історична традиція, на мою думку, привела до появи «philoso-

phy of mind», а не якогось іншого словосполучення. Ця філософія знала різ-

ні епохи, змінювала пріоритети й базові уявлення, проте mind, попри всі 

відмінності розуміння його природи, так і залишився інтеґральною здатністю 

для всіх проявів нашого «внутрішнього» світу. Mind зазвичай розуміється як 

щось ширше, ніж свідомість (consciousness — це передовсім awake state і sub-

jective perceptual awareness), щось таке, що вможливлює розмову про Con-

scious and Unconscious States of Mind, що може бути conscious, unconscious 

або subconscious. Водночас вираз conscious consciousness поставав би як тавто-

логія, а unconscious і subconscious consciousness — як оксюморони. Mind —  
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це щось таке, що містить не лише свідомість у вузькому сенсі, а й пізнаваль-

ну активність, пам’ять, несвідому детермінацію тощо. Сталість і вжит кова 

поширеність цього терміна роблять його по-своєму незамінним: навіть ті 

англомовні філософи, що тлумачать mind як «faculty of consciousness», усе 

одно не відмовляються від виразу «philosophy of mind».

І ось тут час сказати про стратегічну лакуну, що в цьому випадку ство-

рює проблеми нашій філософській культурі. Йдеться про вкрай слабке тек-

стологічне підґрунтя останньої, особливо коли йдеться про системні й ква-

ліфіковані переклади класичних текстів. Звісно, якби тексти на кшталт Х 

книги Аквінатового «De veritate» давно вивчалися студентами на наших фі-

лософських факультетах (хоча б від часів давньої Могилянки), якби mens 

здобув свого природного відповідника при створенні національної філо-

софської мови, ми б зараз не дискутували щодо philosophy of mind, а пере-

кладали б його згідно з усталеною традицією, вживаючи згаданий природ-

ний відповідник mens. Як це роблять, скажімо, італійці (filosofia della men-

te), каталонці (filosofia de la ment), хорвати (filozofija uma), німці (philosophie 

des Geistes) чи французи (philosophie de l’esprit). 

Але в нас немає такого відповідника! Адже термін «свідомість», який ми 

змавпували з російського «философия сознания», у жодному разі не є цим 

відповідником. В російській філософській традиції заведено перекладати 

mens, я б сказав, гіперконтекстно. Тому там, як влучно зазначила одна з моїх 

студенток, можлива ситуація, за якої «philosophy of mind» — «философия со-

знания», а Чалмерсів «Conscious Mind» — «сознающий ум». Звісно. Вва жати 

якісь терміни синонімами ніхто не забороняв, але щоб ось так, задля пере-

кладу однієї окремої книжки, зневажити широчезний спектр історичних ко-

нотацій mind — це, визнаю, дуже яскравий фінал!

Звісно, не слід бути педантами понад міру. Теперішній термінологіч-

ний різнобій є недоліком лише з певного боку. Його можна розуміти і як 

прояв філософської творчості, той запас різноманітності, що відкриває 

нові перспективи. Але не хотілося б, відверто кажучи, щоб ця творчість на-

справді постала такою собі асиметричною відповіддю на нашу неосвіче-

ність. Я все ж прихильник більш цивілізованих джерел творчості. Вірші не-

хай собі ростуть із чого хочуть, а от філософським концептам не завадив би 

шляхетний ґрунт. Історико-філософське підґрунтя досить часто іґноруєть-

ся в сучасних дискусіях лише через його практичну відсутність, вузький ін-

формативний горизонт, який є підмурком філософських спекуляцій.

Насамкінець, щодо відповідника. На мою (підкреслюю — суто су б’єк-

тивну) думку, найліпшим відповідником для mens-mind у сенсі інтеґративної 

здатності є український (не російський!) термін ум (не плутати з розумом!). 

Це термін доволі архаїчний, маловживаний, головне ж — цілком придат-

ний до виразів «свідомий/несвідомий/підсвідомий ум», «свідомі та несві-

домі стани ума», «психологічний ум» тощо. Це рішення, звісно ж, має свої 

мінуси, але людський переклад, на жаль, є лише мистецтвом можливого. 
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Якщо «De mente» цілком природно перекладати «Про ум», то й «philosophy 

of mind» мала би бути «філософією ума», а «Conscious Mind» — «свідомим 

умом». Однак такі вирази для нас звучатимуть, мабуть, екзотично. Чому? 

На мою думку, через відсутність усталеного підходу(-ів) до mens, через не-

залученість цілої низки класичних текстів до українського філософського 

дискурсу, одне слово, через «стратегічну лакуну» нашої філософської куль-

тури. Зазначу принагідно — не першу й не останню.

Але, якщо чесно, мене найменше турбує питання, як саме ми перекла-

датимемо philosophy of mind. Зараз же якось перекладаємо, тримаємо в умі, 

що вона — це та сама «філософія свідомості». І гаразд. А те, що не виходить 

системних і внутрішньо узгоджених перекладів Чалмерса — переживемо, 

адже переклад взагалі справа невдячна й чекати особливої дисципліни від 

великої кількості розумних людей було б не мудро. Мене більше цікавить 

політика наших філософських факультетів, де працює досить велика кіль-

кість носіїв поважних академічних ступенів і звань. Чому за чверть століття 

незалежності справа філософського перекладу, термінотворчості, забезпе-

чення себе необхідним мінімумом фахових перекладів хоча б найважливі-

ших філософських текстів не стала справою цих факультетів (а зараз їх 

близько двох десятків)? Я розумію, всі пишуть дисертації, щось досліджу-

ють, рухають уперед філософську науку… От тільки щось ці спекулятивні 

зусилля, наскільки мені відомо, світ поки не оцінив належною мірою, та й 

елементарного набору текстів, хоча б для навчального процесу, ми теж не 

маємо. Навіщо викладати історико-філософські курси українською, якщо 

більшість класичних джерел (і давніх, і сучасних) ми змушені сором’язливо 

рекомендувати в російських виданнях?

Те, що деякі представники нашого наймолодшого філософського по-

коління прагнуть самотужки, часто — долаючи опір і несприйняття «на міс-

цях», перекладати твори на кшталт Чалмерсового, заслуговує на усіляку по-

вагу й підтримку. Проблема не в тому, що деякі позиції можуть виглядати 

дискусійно, а в тому, що маємо надто мало приводів для таких дискусій. 

Зрештою, книзі Чалмерса — майже два десятиліття. Чому вона переклада-

ється українською тільки тепер та ще й зусиллями студента? А якби таке 

бажання не виникло, спільнота й надалі про Чалмерса не знала б або читала 

його російською (вельми сумніваюся що більшість читали цю книгу в ан-

глійському ориґіналі)? Як майже не знає нині про Крипке, Нейґела та бага-

тьох інших? Де системність у забезпеченні засадових потреб і цілей нашої 

філософії, саме та системність, що запроваджується консервативними ака-

демічними інституціями, а не героями-одинаками? Її не видно, на жаль, як 

і деяких інших інституційно важливих елементів фаховості. 

Вахтанґ Кебуладзе: Отже, пролунали такі пропозиції щодо українсько-

го перекладу англійського поняття «mind»: ментальне, ментальність, розум, 

психіка, свідомість, ум. Пропоную перейти до обговорення інших складних 

моментів перекладу Чалмерса.
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Олена Комар: Як Ви пропонуєте: перекладати чи не перекладати понят-

тя «qualia»? Навіть як писати це поняття: писати латиною, як сталий термін, 

який не піддається перекладу в принципі; писати кирилицею як «кваліа», 

чи все-таки, знайти український аналог перекладу цього поняття?

Андрій Леонов: На мою думку, поняття «qualia» перекладу не піддається 

як українською, так, наприклад, і російською, тому ми маємо це поняття не 

перекладати, а просто зробити пряме запозичення і писати його кирилицею 

як «кваліа». Але прикметник qualitative, як на мене, може перекладатися сло-

вом «якісний». Звісно, що тут треба вказувати, про яку саме «якість» ідеться: 

власне, тут і мається на увазі саме феноменальна суб’єктивна якість, — те, що 

й має на увазі Томас Нейґел, коли говорить, що «є дещо, як воно — бути сві-

домим організмом». Але, думаю, що й прикметник «qualitative» також можна 

перекладати шляхом прямого запозичення, а саме як «квалітативний».

Світлана Іващенко: Чому Ви обрали переклад supervenience саме як «за-

лежність», а не, скажімо, «зумовленість», яке є більш штучним поняттям і не 

відсилає до побутового вжитку, на відміну від «залежності» (dependence)?

Андрій Леонов: На мою думку, «зумовленість» вже за визначенням має 

онтологічну першість: тобто, «B-властивості є зумовленими (are supervenient 

on) A-властивостями». З цього вже випливає, що A-властивості є онтоло-

гічно першими стосовно B-властивостей, оскільки вони є умовою (заса-

дою) існування B-властивостей — а в самому понятті supervenience онтоло-

гічна першість є відсутньою за визначенням. 

Також, як на мене, поняття «залежність» є більш гнучким (порівняно із 

поняттям «зумовленість»), коли власне йдеться про переклад дієслівних по-

хідних, як-от supervene on та be supervenient on, які можна перекласти україн-

ською, як в активному, так і в пасивному стані: як залежать від та є залеж-

ними від відповідно. Наприклад, «B-властивості залежать від (supervene on) 

A-властивостей»; «B-властивості є залежними від (are supervenient on) A-влас-

тивостей». Дієслівні ж похідні поняття «зумовленість», своєю чергою, ма-

ють тільки пасивний стан: «B-властивості зумовлюються (supervene on) 

A-влас тивостями», чи «B-властивості є зумовленими (are supervenient on) 

A-влас тивостями». Активний стан при перекладі supervenience як «зумовле-

ність» можна отримати лише перевернувши ориґінальну фразу навспак, — а 

саме англійський вираз «B-properties supervene on A-properties» варто пере-

класти як «A-властивості зумовлюють B-властивості», що, як на мене, є до-

сить неоковирним з огляду на естетику і порушує принцип відсутності он-

тологічної першості, властивий поняттю supervenience.

Також варто зауважити, що «зумовленість» вже є, так би мовити, закріп-

леною за логічним поняттям «імплікації», що виражає умовне відношен-

ням зумовленості між фактами, тому виникає загроза ототожнення super-

venience з implication. Варто взяти до уваги і свідчення самого Чалмерса, 

який мені особисто радив перекладати supervenience саме як dependence 

(або determination), при цьому зазначаючи, що «я не зроблю великої помил-
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ки, коли так зроблю», але з приміткою, яка б вказувала на різницю у вжи-

ваннях цих термінів  16. Тобто у поняття «supervenience» Чалмерс вкладає 

саме відношення «залежності» (а не зумовленості).

Але я думаю, що у більшості випадків іменник «supervenience» треба 

перекладати шляхом прямого запозичення, а саме як «супервенція». Хоча, 

де вимагає того контекст, можна перекладати його саме як «залежність», 

що відтворювало би Чалмерсове розуміння цього терміна. Але дієслівні по-

хідні цього поняття, як-от supervene on та be supervenient on, спираючись на 

філософію свідомості Чалмерса, варто перекладати не шляхом прямого за-

позичення (як у випадку із supervenience), а саме як «залежать від» та «є 

залежними від» відповідно.

Дмитро Сепетий: Я не бачу суттєвої відмінності у цьому контексті між 

«залежністю» і «зумовленістю». Нормам української мови відповідає вжи-

вання слова «зумовленість» як у логічному сенсі (імплікація), так і в кау-

зальному сенсі. Якщо твердження «А зумовлює B» розуміти у сенсі «За умо-

ви, що має місце А, має місце і B», то це придатне і для логічної, і для 

каузальної supervenience. І, по-моєму, немає жодного значення, перекладати 

в активній формі «B-властивості залежать від A-властивостей» чи в пасив-

ній «B-властивості зумовлюються A-властивостями», — сенс, очевидно, той 

самий. З іншого боку, мені здається, що і «залежність», і «зумовленість» над-

то слабкі терміни, оскільки, на відміну від supervenience, вони (у їхньому 

звичайному сенсі) не вимагають однозначної відповідності (завжди, коли 

мають місце ось-такі A-властивості, мають місце ось-такі B-влас тивості). 

Тому я надаю перевагу неологізму «надвідповідність» (дієслівна форма — 

«надвідповідати», прикметникова форма — «надвідповідний»), як скоро-

ченню словосполуки «відповідність на вищому рівні», що, на мою думку, 

досить точно відповідає сенсу англійського «supervenience».

Олена Комар: Якщо ми перекладаємо поняття «supervenience» як «за-

лежність», то як ми тоді будемо перекладати поняття «subvenience»? Su per-

venient properties — «похідні» властивості; subvenient properties — власне, 

«засадові» властивості, від яких походять supervenient properties. Якщо пере-

кладати supervenience як «залежність», а supervenient properties як «залежні 

властивості», то як тоді перекладати subvenience і subvenient properties?

Андрій Леонов: По-перше, варто зауважити, що в книзі The Conscious 

Mind Чалмерс ніколи не вживає поняття subvenience і subvenient properties. 

Хоча, звісно, поняття supervenience та subvenience є свого роду «парою»: 

останнє є основою першої. Оскільки subvenient properties є свого роду базо-

вими (base) (тобто такими властивостями, що лежать в основі (basal)) для 

supervenient properties, то я пропоную перекладати перші неологізмом, а 

саме як «виосновувальні (тобто «визначальні») властивості», — тобто такі 

властивості, що виосновують (тобто утворюють зі своєї основи; визначають 

16 Лист авторові від 12.08.2014.
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(determine)) supervenient properties, — ті властивості, які «залежать» (super-

vene on) від перших. 

А іменник «subvenience» (як і «supervenience») я також пропоную пере-

важно перекладати шляхом прямого запозичення, а саме як «субвенція», 

або неологізмами «виосновування» чи «визначування» там, де цього потре-

бує контекст.
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СКЛАДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ 
ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ:
лінґвістичний примус, нав’язливий 
синдром уточнення, п’янка свобода 
суб’єктивної  герменевтики 
та її культурно-історичні обмеження

Марія 
Култаєва

Ці нотатки присвячено лише кільком термінам, 

які стали своєрідним герменевтичним експортом з 

німецької філософської традиції. Це Lebenswelt та 

Mitwelt, переклади яких українською спонукають 

до роздумів у площині наведених вище метафор.

Розгляньмо їхній евристичний потенціал дещо де-

тальніше.

Лінґвістичний примус змушує нас у перекла-

дах дотримуватися жорстких правил граматики та 

не менш вибагливих засад лексикології, які про-

голошують найвищим пріоритетом свої формальні 

настанови, а загальне мовознавство створює кон-

сенсусну основу для інтеркультурної комунікації 

їхніх національних варіантів. Вільний дух креатив-

ного перекладача може сперечатися з ними й чи-

нити спротив, але командують парадом саме вони. 

До речі, граматика тієї мови, якою ми здійснюємо 

переклад, зовсім не пасивна, але й вона має нор-

мативно встановлені та взаємоузгоджені правила 

мовної гостинності. 

Німецькі складні слова відчувають себе досить 

комфортно в оболонці української мови, де так 

само, як і в країні, що здійснює такий герменев-

тичний експорт, існують і складно зіставні слова і 

зрощення (див.: [Engel, 1988: S. 511, 689]). Німецька 
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лексикологія м’яко підказує, як треба перекладати той чи той складно зі-

ставлений термін. Це суто формальні поради, своєрідні правила гарного 

тону для перекладача наукової філософської літератури, де існують певні 

умовності, яких треба дотримуватися. Не буду заперечувати, що вони дещо 

придушують натуру пристрасного перекладача, є чимось на зразок краватки 

дипломата, скидати яку не бажано у європейському культурному просторі.

У площині зазначених формальних настанов спробуймо протестувати 

переклад слова Lebenswelt як «життєсвіт» на його позаконтекстуальну ва-

лідність. Для цього є всі підстави, бо в німецькому культурному просторі 

ареал його вжитку не обмежується парком, закладеним Гусерлем і розши-

реним його феноменологічною традицією. Отже, Lebenswelt належить до 

так званих Rektionskomposita (тобто складно зіставлених слів, що керуються 

родовим відмінком. Вони вказують на «семантичні відносини керування», 

задані основним словом, що стоїть на другому місці й вимагає певного від-

мінка. Як зауважують К. Ремер і Б. Матцке, «арґументативна структура тут 

задається властивостями керування», здебільшого Genitiv (родовим від-

мінком), на що вказує сполучна приголосна s [Römer, 2004: S. 76—77]. 

Перекладають такі слова через відтворення семантики керувального від-

ношення, себто через родовий відмінок. Оця сполучна приголосна s утри-

мує два слова у семантиці підпорядкування з метою мовної економії й за-

палює червоне світло проявам герменевтичної фантазії перекладача. 

Формально Lebenswelt — це те саме, що й Welt des Lebens. У перекладі мова-

ми з розвинутою системою відмінків — а це слов’янські та угро-фінські 

мови — такі слова розпадаються на два, а їхні семантичні реляції встанов-

люються через родовий відмінок, як уже зазначалося. 

У складно зіставленому слові Lebenswelt головним є слово die Welt (світ), 

а слово das Leben, що стоїть попереду, втрачаючи свій артикль das, стає ске-

ровуваним другим, воно уточнює, про який саме світ тут ідеться: у даному 

випадку — про життєвий світ, або про світ життя. 

Цілковито неприпустимо, під кутом зору граматики, лексикології й те-

орії перекладу, перекладати це слово як зрощення або складно зіставлене 

слово з паратаксичними реляціями. Тут варто зазначити, що зрощення вза-

галі поширені у німецькій, українській та російській побутовій мові й при-

ваблюють своєю експресивністю. Наведу приклад: «das Mit der Tür ins Haus 

fallen» перекладається як «увірватися в дім», а дослівно — «впасти в дім ра-

зом із дверима». Такі слова — святковий стіл для перекладача та інтерпре-

татора, бо дають повну свободу творчості, особливо якщо йдеться про тер-

мінологічні неологізми, майстром яких був М. Гайдеґер. Їх інтерпретація 

слугувала для учнів цього великого філософа своєрідним кодом допуску до 

потаємності його мислення. Як свідчать його учні, він неґативно ставився 

до таких вправ з їхнього боку. «Тут не гайдеґерують!» — ось так у зародку 

міметичної герменевтики придушувались спроби імітації термінологічної 

творчості «короля у країні мислення» (докладніше про це див.: [Мартін 
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Гайдеґґер, 2002]). Не менше клопоту завдають перекладачеві копулятивні 

складно зіставлені слова (Kopulativkomposita), що мають семантико-па ра-

такcичні реляції. Хоча між словами тут вже не майорить обмежувальне s — 

знак семантичних реляцій через керування; їх перекладають або на зразок 

останніх — через атрибутивну семантику (Kindergarten — дитячий садок), 

або через поєднувальну голосну о — Weltanschauung — світогляд. 

Але повернімося до формально-лексичного аналізу слова Lebenswelt як 

нормативно-арґументативної леґітимації варіативності його перекладу. На 

її підставі не можна перекладати Lebenswelt як «життєсвіт», бо тоді у пере-

кладі німецькою треба було б або заплющити очі на невідповідність ориґі-

налові, свавільно замінити схематизм розуміння його семантики німцями 

на припущення, що саме так його задумав Гусерль, але не спромігся висло-

витися більш адекватно. Зворотний переклад терміна «життєсвіт» німець-

кою, якщо не брати до уваги його конвенціоналізм, який вже застосовуєть-

ся далеко не в гусерліанських контекстах, треба буде робити через німецькі 

неологізми, до яких ще ніхто з німецьких філософів не спромігся додумати-

ся, а саме: через паратаксичні лексичні реляції на зразок гібридів «Le ben-

welt» чи «Lebe-welt», які суперечать не тільки логіці німецького словотворен ня, 

а й установленому у філософії розумінню поняття «світ», який принципово 

залишається за межами будь-яких реляцій, окрім тих, що сам вста новлює. 

Якщо Lebenswelt ми перекладаємо як «життєсвіт», то Naturwelt (світ приро-

ди), за цією логікою, треба перекладати як «природосвіт», Tierwelt — як 

«твариносвіт», a Modewelt (світ моди) стане «модосвітом». Ці лексичні мон-

стри, наче анаконда, намагаються проковтнути світ, який застрягає у горлі. 

«Життєсвіт» — це кінець світу по-українськи.

Такий переклад слова Lebenswelt, що став досить поширеним у вітчиз-

няній філософській літературі, почасти спровокований тим, що в україн-

ській мові так само, як і в німецькій, існують складно зіставлені слова з 

різними реляціями, а також зрощення. Останні так само, як і копулятивні 

складно зіставлені слова (Kopulativkomposita) з паратаксичними реляціями 

на зразок любов-ненависть, душогуб тощо, на перший погляд, справляють 

враження «більш українських». Справді, в українській мові зрощення та 

копулятивно складно зіставлені слова є дуже поширеними. Наведу як при-

клад хоча б запорозькі прізвища — Крадожон, Незабудьбатько, Твердохліб 

тощо, але вони не мають властивостей реляцій керування, тобто не вимага-

ють відповідних відмінків і не належать до Rektionskomposita, яким є слово 

Lebenswelt — життєвий світ.

Відомий німецький дослідник цього поняття Ґ. Фіґал нагадує, що 

вперше це слово введено в обіг Ґ. Зимелем для пояснення основних поло-

жень своєї соціології культури, а після смерті Зимеля це поняття вживає в 

одній зі своїх лекцій М. Гайдеґер [Figal, 2007: S. 7]. Не зайве зазначити, що 

аналіз смислів цього поняття Ґ. Фіґал починає зі слова «світ» (Welt) і лише 

потім переходить до аналізу слова «життя» (Leben), дотримуючись лінґвіс-
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тичної логіки цього словотворення та наукової культури філософії (Wi s-

senschaftskultur der Philosophie). На дефіцит останньої, зокрема й у перекла-

дах, скаржиться президент німецької філософської спілки Ю. Ніда-Рюмелін 

[Die Wissenschaftskultur, 2007: S. 32–33].

У новітній феноменології (Б. Вальденфельс) та феноменологічній со-

ціології Alltagswelt — повсякденний світ та Lebenswelt — життєвий світ вжи-

вають як синоніми, що вимагає перекладати їх за однією схемою [Waldenfels, 

2015: S. 314], а саме — як життєвий світ. Ще більш вагомим арґументом на 

користь цього є дослідження, присвячені життєвим світам різних професій-

них груп. Так, З. Кракауер аналізує життєвий світ службовців (Die Lebenswelt 

der Angestellten). Н. Дайтельгоф — життєвий світ дипломатів (Die Lebenswelt 

der Diplomaten), маючи на увазі їхній триб життя [Deitelhoff, 2006: S. 126]. 

Деякі міркування хочу також висловити і щодо перекладу терміна Mit-

welt як «спільносвіт». Переклад похідного слова, тобто утвореного за допо-

моги префікса mit (з-, спів-), не можна, з лінґвістичного погляду, здійсню-

вати за допомоги складно зіставленого слова з паратаксичною реляцією, 

особливо там, де філософське поняття «світ», що має метафізичний або 

принаймні метатеоретичний статус, поєднується з повсякденним «спільно» 

на рівних правах з відповідною семантикою. Ліпше, на мою думку, було б це 

слово перекласти як сумісний світ, або світ співіснування, що маніфестує 

комунікативну полемічну співприсутність, притаманну семантиці цього 

похідного слова. Річ у тому, що терміни Mitmensch та Mitwelt, запозичені з 

побутової мови освіченого німецького середнього класу, були свого часу пе-

ренесені у площину феноменологічного аналізу відносин між людьми. 

Зокрема, це було запропоновано у 1928-му в дисертації К. Льовіта «Індивід 

у ролі співлюдини», що слід було розуміти на зразок співмешканця в кому-

нальній квартирі, яку принципово неможливо приватизувати. Тут конґру-

ентні терміни Mitwelt та Mitmensch комплементарно застосовуються для від-

повідних описів співіснування і співбуття, зокрема для аналізу екзистенцій-

ної зустрічі. В останні роки посилюється інтерес до цієї праці, де поясню-

ється семантика цих соціально-антропологічних термінів, які згодом набули 

широкого вжитку в німецькій соціальній філософії. Моя кандидатська ди-

сертація була присвячена соціальній філософії К. Льовіта, де аналізуються 

його термінологічні інновації (Київ, Інститут філософії АН України, 1980). 

Щодо семантики цих термінів мені при роботі над дисертацією пощастило 

проконсультуватися у філологів та філософів, що близько знали К. Льовіта 

(Г. Цезар, Г. Розендаль та Г. Шуфенгауер). За їхніми свідченнями і згідно з 

контекстуальним аналізом, Льовіт розумів співлюдину як співмешканця у 

просторі буття один з одним (звідси — термін das Mi tein an dersein (співбуття 

з іншими), яке є еквівалентом Mitwelt). За логікою Льо віта та його однодум-

ців співсвіт — це не світ у спільній власності, а такий, що колонізує людину 

разом з іншими співмешканцями у її просторі, який інші вважають своїм і 

висувають відповідні домагання. Розкриваючи зміст категорії Mitwelt, Льовіт 
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підкреслював, що це «сумісне життя у суперечках». З огляду на таку історію 

цього поняття, його можна перекласти як світ сумісного життя з іншими. 

Безперечно, описовий переклад передбачає інші варіанти, але за умов непо-

рушності та збереження семантичної незалежності категорії «світ», що є 

принциповим у німецькій філософській традиції.

На останок хочу звернути увагу на застосування практик перекладу в 

навчальній роботі зі студентами, що вивчають філософію. Німецькі колеґи 

успішно практикують цей вид дидактичних практик. На їхню думку, робота 

з іншомовними філософськими текстами, навички їх перекладу сприяють 

глибшому засвоєнню матеріалу, зануренню у проблематику, розвитку кри-

тичного і самостійного мислення [Blum, 2015: S. 58, 60]. Перекладацька ді-

яльність корисна не тільки для студентів, а й для викладачів як ефективний 

вид філософської самоосвіти впродовж життя, що відбувається у інтер-

культурній фаховій комунікації і дисциплінує мислення. 
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«LEBENSWELT» ГУСЕРЛЯ 
І «DASEIN» ГАЙДЕҐЕРА: 
проблеми перекладу

Вахтанґ 
Кебуладзе

Поняття «Lebenswelt» відіграє у феноменологічній 

філософії Едмунда Гусерля дуже важливу роль. Як 

відомо, засновник феноменології розробляє цей 

концепт у пізньому незавершеному творі «Криза 

європейських наук і трансцендентальна феноме-

нологія» [Husserl, 1954]. Про вагомість цього по-

няття для Гусерля свідчить уже те, що він визначає 

його як «фундамент сенсу наук» (Sinnfundament der 

Wissenschaften), засновуючи концепцію, яка пото-

му активно розвивається у творах його послідовни-

ків, а також представників інших філософських 

напрямків і навіть інших гуманітарних наук. Тож 

не дивно, що на проблему перекладу цього терміна 

я натрапив, перекладаючи не тексти самого Гусерля, 

а двотомний твір його послідовників Альфреда 

Шюца й Томаса Лукмана «Strukturen der Lebenswelt» 

[Schütz, Luckmann, 1975, 1984], в якому вони вико-

ристовують методологічний потенціал феномено-

логії у соціальних дослідженнях. Мій колеґа Валерій 

Дехтяр підказав мені тоді варіант перекладу «жит-

тєсвіт», яким я радо скористався насамперед через 

те, що це значно полегшувало утворення похідних 

форм. Наприклад, це вможливило переклад при-

кметника «lebensweltlich» українським новотвором 

«життєсвітовий»  1. Натомість у невеликій кількості 

1 Варто зазначити, що це була одна, але не єдина, із причин 

того, чому експерти «Лабораторії наукового перекладу» 

Анатолій Єрмоленко, Михайло Мінаков, Олександр По-

номарів і Євген Причепій, які брали участь в обговоренні 

перекладу «Структур життєсвіту», підтримали таке пере-

кладацьке рішення.
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наявних тоді україномовних текстів, в яких зустрічався цей термін, панува-

ла калька з російського «жизненного мира» — «життєвий світ». Я ж відтоді й 

дотепер як у перекладах  2, так і у власних текстах  3 використовую поняття 

«життєсвіт». Окрім мене до цієї пропозиції пристали й інші українські знав ці 

феноменологічної філософії  4, а також представники інших напрямків су-

часної філософії та історики філософії  5. Отже, можна стверджувати, що в 

сучасній українській філософії поняття «життєсвіт» поступово набуває де-

далі ширшого вжитку.

Проти такого вже більш-менш усталеного варіанта перекладу виступає 

Марія Култаєва  6. Перш ніж перейти до конкретної критики, вона спочатку 

описує своє бачення загальних засад перекладацького мистецтва: «Лінґ віс-

тичний примус змушує нас у перекладах дотримуватися жорстких правил 

граматики та не менш вибагливих засад лексикології, які проголошують 

найвищим пріоритетом свої формальні настанови, а загальне мовознавство 

створює консенсусну основу для інтеркультурної комунікації їхніх націо-

нальних варіантів. Вільний дух креативного перекладача може сперечатися 

з ними й чинити спротив, але командують парадом саме вони. До речі, гра-

матика тієї мови, якою ми здійснюємо переклад, зовсім не пасивна, але й 

вона має нормативно встановлені та взаємоузгоджені правила мовної гос-

тинності … Німецька лексикологія м’яко підказує, як треба перекладати той 

чи той складно зіставлений термін. Це суто формальні поради, своєрідні 

правила гарного тону для перекладача наукової філософської літератури, де 

існують певні умовності, яких треба дотримуватися. Не буду заперечувати, 

що вони дещо придушують натуру пристрасного перекладача, є чимось на 

зразок краватки дипломата, скидати яку не бажано у європейському куль-

турному просторі» (с. 94—95).

Щиро поважаючи перекладацький досвід і авторитет Марії Култаєвої, 

маю не погодитися майже з усім вищезазначеним. «Лінґвістичний примус» 

доволі потужний в межах граматики однієї мови, хоча й тут можливі винят-

ки у вигляді новотворів, стилізацій, авторської пунктуації тощо, майже 

втрачає свою владу у переході від одної мови до іншої. Тут ми завжди пере-

буваємо у ситуації «lost in translation», адже різні мови ніколи не бувають 

2 Див. мій переклад твору сучасного німецького феноменолога Бернгарда Вальденфель-

са «Топографія Чужого» [Вальденфельс, 2004: с. 26–27, 34, 66–68, 157].
3 Див. мою монографію «Феноменологія досвіду» [Кебуладзе, 2012: с. 30, 34–35, 259].
4 Див. монографію Андрія Богачова «Досвід і сенс» [Богачов, 2011: с. 165–168] і статтю 

Неллі Іванової-Георгієвської «Седиментація смислів у культурі та відповідальність па-

м’яті» [Іванова-Георгієвська, 2009: с. 30].
5 Див. монографії Вадима Менжуліна «Біографічний підхід в історико-філософському 

пізнанні» [Менжулін, 2010: с. 183, 219, 325, 380] та Михайла Мінакова «Історія поняття 

досвіду» [Мінаков, 2007: с. 246].
6 Див. статтю М. Култаєвої, вміщену в цьому числі «ФД» (с. 94—98). Далі посилання на 

сторінки цього матеріалу буде наведено в тексті у круглих дужках.
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цілковито сумірними. Якби це було так, то ми взагалі не потребували би 

«вільного духу креативного перекладача», а могли б задовольнитися авто-

матичним перекладом. З чим має узгоджувати певна мова «правила мовної 

гостинності»? З іншою мовою? Але якою мовою має відбуватися це узго-

дження? Адже не існує універсального перекладацького есперанто. Можу 

погодитися лише з тим, що «німецька лексикологія (як, зрештою, будь-яка 

інша лексикологія. — В.К.) м’яко підказує, як треба перекладати» (с. 94—95). 

Проте ці підказки аж ніяк не мають перетворюватися на краватку, що дуже 

схожа на зашморг на шиї «пристрасного перекладача», затягуваний зваже-

ними теоретиками перекладу. І, знов-таки, не існує універсальної мови, 

спираючись на правила якої, ці теоретики можуть формулювати свої «за-

шморгові» норми. Навіть універсальна граматика Ноама Чомського не 

встановлює загальних граматичних правил для всіх мов, а лише виявляє 

універсальні правила генерування граматичних правил. Та й загалом пере-

кладацька справа схожа не так на дипломатію, як на, скористаймося мета-

форою Бернгарда Вальденфельса, контрабанду, а контрабандистам не обо-

в’язково носити краватки. Переклад має бути не ідентичним, а еквівалент-

ним, тобто не відтворювати словами одної мови слова іншої мови, а 

створювати в мові перекладу сенси, еквівалентні сенсам мови ориґіналу 7. 

Але сенс можна зрозуміти лише в горизонті сенсу, слово — в контексті ре-

чення, речення — в контексті всього тексту, а текст — в контексті всієї мови 

й культури, горизонт яких нескінченний. Для нашої проблеми перекладу 

складного німецького іменника на українську це означає, що розуміння 

такої форми в німецькій мові часто-густо залежить від контексту: «Фактор 

контексту відіграє суттєву роль у визначенні типу моделі: так, композит 

Kinder-Gangster може, залежно від контексту, розглядатися і як копулятив-

ний (junge Gangster (юний ґанґстер. — В.К.)), і як детермінативний (Gan g -

ster, der etwas mit Kinder zu tun haben (ґанґстер, який має справу з дітьми. — 

В.К.))» [Кухар, s.a.: с. 1].

Але для перекладу поняття «Lebenswelt» всі ці загальні теоретичні мір-

кування виявляються майже нерелевантними. Адже тут направду всі відомі 

нам контексти м’яко підказують, що це детермінативний складний імен-

ник, який може бути переформульованим у вигляді словосполуки «Welt des 

Lebens», відповідним українським перекладом чого й буде «світ життя», або 

«життєсвіт». Адже в українській мові ми маємо низку складних іменників, 

утворених за тим самим принципом: край неба — небокрай, вид краю — 

краєвид. Слово «небокрай» є, до речі, майже прямим відповідником німець-

кого складного детермінативного іменника «Himmelsrand» (Himmel — небо, 

Rand — край, Himmelsrand — край неба, або небокрай). За тим самим прин-

ципом утворено й поняття «життєсвіт», а заміна «я» на «є» в ньому відпові-

дає заміні «й» на «є» у слові «краєвид».

7 Див. мою статтю «Переклад. Топос. Етос» [Кебуладзе, 2010].
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Натомість калька з російського перекладу «життєвий світ» спотворює 

сенс цього поняття. У самій російській ця словосполука має геть інший 

сенс, адже антонімом прикметника «жизненный» є слово «безжизненный», 

тобто позбавлений життя (німецькою — «leblos»). Однак світ нашого життя — 

життєсвіт (Lebenswelt) — містить багато позбавлених життя елементів – ін-

струменти й машини, улюблені книжки, подарунки близьких, наші оселі, 

збережені для наших онуків молочні зуби наших дітлахів, фотокартки по-

мерлих друзів, поховання наших предків тощо. Неживий світ є складовою 

нашого життєсвіту. Тож словосполука «життєвий світ» є не так перекладом з 

німецької, як перекладом поганого російського перекладу.

Якщо ж говорити про зворотний переклад на німецьку як про лакму-

совий папірець адекватності українського перекладу, то, враховуючи все 

зазначене вище, найадекватнішим німецьким перекладом українського 

поняття «життєсвіт» є саме «Lebenswelt». Култаєва же вважає, що зворот-

ним перекладом на німецьку українського слова «життєсвіт» має бути 

«Lebewelt», що воно, мовляв, не відповідає «логіці німецького словотво-

рення». Тут Култаєва припускається кількох помилок. Слово «Le bewelt» 

цілком відповідає правилам німецького словотворення. Прикладом склад-

ного іменника, утвореного за цим принципом, є слово «Lebewesen» («жива 

істота»). У німецькій Вікіпедії, до речі, дано таке визначення «Lebewelt»: 

«сукупність усіх живих істот (Lebewesen) в одному місці або в той самий 

час». Хоча це слово у такому сенсі визнано застарілим і невживаним. 

Натомість у «Німецькому словнику» Ґергарда Вариґа знаходимо таке ви-

значення слова «Lebewelt»: «Світ вищої верстви суспільства, що переваж-

но живе чуттєвими насолодами» [Wahrig, 1980: S. 2343]. Погодьтеся, це 

значення аж ніяк не пасує українському слову «життєсвіт». Утім поверні-

мося до зв’язку між німецькими словами «Lebewesen» і «Lebewelt». Якщо 

перше можна перекласти як «жива істота», то чому б не перекласти друге 

як «живий світ»? Проте, як ми бачили, життєсвіт складається не лише з 

живого, а також із неживого світу. Але головна помилка полягає в тому, що 

Култаєва не вважає «життє світ» відповідником детермінативного складе-

ного іменника «Lebenswelt».

Можна погодитися з тим, що поняття «Alltagswelt» вартувало б пере-

кладати як «повсякденний світ». Але те, що Вальденфельс вживає поняття 

«Alltagswelt» і «Lebenswelt» як синоніми, аж ніяк не вимагає перекладати їх 

«за однією схемою». По-перше, не зовсім зрозумілий принцип перекладу 

синонімів «за однією схемою». По-друге, згадуваний уже Шюц, на концеп-

цію якого спирається Вальденфельс, взагалі не розглядає ці поняття як си-

ноніми, а вважає, що життєсвіт складається не лише зі щоденності, а й зі 

світу марень, сновидінь тощо. Щодо вживання поняття «життєсвіт» у слово-

сполуках «життєсвіт службовців», «життєсвіт дипломатів» варто зазначити, 

що саме такий слововжиток якнайкраще припасований до опису «трибу 

життя» відповідних суспільних груп.
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Наостанок додам, що я не маю нічого проти появи в український мові 

новотворів на кшталт модосвіт, але пропоную залишити це на розсуд пред-

ставників відповідного сеґменту українського життєсвіту.

Отже, переклад феноменологічного поняття «Lebenswelt» як «життє-

світ» виявляється доволі обґрунтованим. Хоча нам і доводиться створюва-

ти нове слово, але ми аж ніяк не можемо говорити в цій ситуації про не-

можливість або, бодай, про неоднозначність перекладу.

У випадку ж із поняттям «Dasein» Мартина Гайдеґера ми вочевидь ма-

ємо справу із ситуацією неперекладності  8. Будь-який фахівець, чи то філо-

соф, чи то представник іншої гуманітарної науки, стикаючись із цим по-

няттям, одразу усвідомлює, що цілковито адекватний переклад на іншу 

мову тут неможливий.

Існують кілька стратегій перекладу або відтворення цього поняття:

1. Переклад «Dasein» як «людська реальність».

2. Переклад «Dasein» як «екзистенція» або «існування».

3. Збереження німецького слова «Dasein».

4. Дослівний переклад — «тут-буття» або «ось-буття».

5. Переказ цього німецького поняття словом «присутність».

Розуміння «Dasein» як «людської реальності» постає у французькій ре-

цепції Гайдеґерової філософії. Таку інтерпретацію власного терміна відхи-

ляє сам Гайдеґер. Про це пише Володимир Єрмоленко у вставці до статті 

«DASEIN/EXISTENZ ІСНУВАННЯ, ТУТ-БУТТЯ; ЧАС; ЕКЗИСТЕНЦІЯ» 

зі згадуваного вже «Словника європейських філософій»: «Подібність цього 

“замаскованого” сущого (Dasein. — В.К.) до того, що ми називаємо “люди-

ною”, змусила перших французьких перекладачів Гайдеґґера  9 — Корбена і 

Сартра — перекласти це поняття як “людська реальність” (réalité humaine), 

що викликало у самого Гайдеґґера різку реакцію (пізніше він скаже, що та-

кий переклад verbaut alles, тобто закриває будь-який доступ до сенсу Dasein 

і всього “Буття та часу”)» [Словник, 2011: с. 20]. Такий переклад «Dasein» 

призводить до антропологізації цього терміна, проти чого й виступає 

Гайдеґер. Адже людина — це одне з можливих сущих («Seinde»), вивченням 

яких має займатися онтика. Натомість фундаментальна онтологія має роз-

глядати Dasein не як суще серед інших сущих, а як ексклюзивне суще в 

бутті якого йому самому йдеться про його власне буття, а отже, суще, через 

яке відкривається доступ до самого буття як такого.

Перекладати «Dasein» як «екзистенція» або «існування» — це, зрештою, 

здійснювати зворотний шлях від німецького поняття до латинського, від 

8 Поняття неперекладності відсилає нас до «Словника європейських філософій» за ре-

дакцією Барбари Касен, який має підзаголовок «Лексикон неперекладностей». У ньому, 

до речі, є велика стаття про поняття «Dasein» [Словник, 2011: с. 13–22], про яку йти-

меться далі.
9 Тут і далі відтворено авторське написання.
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якого воно походить. З указування на таке походження «Dasein» і пов’язані 

з цим проблеми починається згадувана вже стаття зі «Словника європей-

ських філософій»: «Опір, із яким стикається будь-який переклад слова 

Dasein, у ХХ ст. виявляється своєрідним рикошетом від германізації латин-

ського слова existentia та від його перекладу німецьким словом Dasein. 

Немовби слово Dasein ніколи не отямилося від цього насильницького збли-

ження, а тому завжди продовжувало вказувати на цілком інший реґіон 

смислу, ніж той, що йому хотіло нав’язати метафізичне слово existentia» 

[Словник, 2011: с. 13]. У разі Гайдеґера переклад «Dasein» як екзистенція 

або існування видається неприпустимим з огляду на те, що він використо-

вує термін «Existenz» і надає йому відмінного від «Dasein» сенсу. Для 

Гайдеґера екзистенція — це онтичний вимір Dasein, тобто Dasein як суще 

(Seinde): «Питання екзистенції — це онтична “справа” Dasein» [Heidegger, 

1967: S. 12]. Головний же задум його фундаментальної онтології полягає в 

тому, аби від сущого перейти до самого буття. Місцем такого переходу і має 

стати Dasein, адже воно, як уже зазначалося, є таким сущим, в бутті якого 

йому самому йдеться про його власне буття.

У вступі до власного перекладу «Буття і час» англійською Джоан 

Стамбауґ зазначає: «…читач чи читачка не має схилятися до розуміння його 

(Dasein. — В.К.) як «екзистенції» (що є традиційним перекладом Dasein), 

приховано залучаючи через такий переклад розмаїті психологічні конота-

ції» [Heidegger, 1953: р. ХІV]. Вочевидь саме тому в цьому перекладі збере-

жено німецький термін «Dasein». Так само вчиняють й інші перекладачі 

Гайдеґерового твору англійською Джон Макварі й Едвард Робінсон [Heide-

gger, 1962]. У разі англійської мови таке рішення полегшується тим, що і 

німецький оригінал, і англійський переклад написані латинкою. Натомість 

у перекладах східнослов’янськими мовами постає проблема залучення до 

кириличного тексту терміна, складеного з літер латинської абетки. Втім у 

російському перекладі «Цоліконівських семінарів» Іріни Глухової під редак-

цією Татьяни Щітцової [Хайдеггер, 2012] дотримано саме такої стратегії, 

хоча Владімір Бібіхін у перекладі «Буття і часу» вживає термін «присут-

ствие», українським відповідником якого вочевидь є слово «присутність». 

Євгеній Борісов у російському перекладі твору Гайдеґера «Пролегомени до 

історії поняття часу» також відхиляє це рішення Бібіхіна і пропонує пере-

кладати «Dasein» як «ось-буття» («вот-бытие»). В короткому додатку до пере-

кладу твору Гайдеґера Борісов пише: «Термін “Dasein” — засадовий термін 

екзистенціальної аналітики, що позначає предмет дослідження, — заслуго-

вує на особливе обговорення. Я відмовляюся від витонченого перекладу 

В.В. Бібіхіна — “присутність” (присутствие. — В.К.) — на користь кальки 

“ось-буття” (вот-бытие. — В.К.) насамперед для того, аби передати морфо-

логію терміна: Da-sein = ось-буття» [Хайдеггер, 1998: с. 343]. Вартує на ува-

гу, що «калькою» терміна «Dasein» Борісов уважає «ось-буття», а не «тут-

буття». Таке рішення обґрунтовує Андрій Богачов у творі «Досвід і сенс». 
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«Чому термін слід перекладати як “ось-буття, а не тут-буття”, зрозуміло хоч 

би з роз’яснень у § 28 “Буття і часу”: “ ‘Тут’ (‘Hier’) і ‘там’ (‘Dort’) можливі 

тільки в якомусь ‘ось’ (‘Da’), тобто коли є суще, котре як буття ‘ось’ розі-

мкнуло просторовість. Це суще посідає в самому власному бутті характер 

незамкненості. Вираз ‘ось’ означає цю істотну розімкненість” [SZ, S. 132]» 

[Богачов, 2011: с. 186]. Рішення перекладати «Dasein» як «ось-буття» має, 

отже, серйозне підґрунтя, адже для самого Гайдеґера структура «Dasein» 

містить і «тут» («hier»), і «там» («dort»). В цьому даються взнаки такі фунда-

ментальні характеристики Dasein:

Екстатичність — Dasein ніколи не може бути схоплено як самототож-

ний предмет, воно завжди перевершує само себе, виходячи за свої межі, 

трансцендуючи власне буття: «…Dasein стало “більше” за те, чим воно фак-

тично є…» [Heidegger, 1967: S. 145]. Воно завжди випереджує себе у своєму 

бутті, дозріваючи в часі. В цьому сенсі варто розуміти слова Сартра про те, 

що людина завжди є власним проектом. Так зрозуміла екстатичність перед-

бачає як фундаментальну характеристику буття:

Часовість, яка є не онтичним виміром присутності (Anwesenheit), а он-

тологічним виміром Dasein, про що йтиметься нижче.

Інтерсуб’єктивність — Dasein завжди є Miteinandersein (буттям-одне-

з-одним), яке залучає моє «тут» і «там» Іншого, а також можливість зміни-

ти моє тут на його там. У цьому сенсі інтерсуб’єктивність також є формою 

екстатичності, яка, втім, реалізується не в часі, а в просторі. Але цей про-

стір заданий не фізичними координатами, а такими екзистенціалами, як 

закинутість, відкритість тощо.

Просторовість, яку не можна звести до фізичного простору. Засадовим 

у такій нефізикалістській топографії є саме «da» як спосіб відкритості буття, 

в якій можуть розташовуватися різноманітні «тут» і «там». Радше за все, таке 

розуміння просторовості Dasein узасадничує розрізнення умісцевленості 

(Örtlichkeit) живого тіла (Leib) і просторовості (Räumlichkeit) фізичного тіла 

(Körper) сучасного феноменолога Бернгарда Вальденфельса [Waldenfels, 

1997]. Причому з Гайдеґеровим розумінням просторовості Dasein корелює 

саме умісцевленість живого тіла, яке саме активно обирає власне «тут» на 

відміну від фізичних тіл, пасивно розташованих в різних «там».

Повертаючись до питання про переклад Dasein, варто зазначити, що 

як варіант «тут-буття», так і варіант «ось-буття» мають той недолік, що пе-

реказують природне і зрозуміле кожному носієві мови німецьке слово 

складним і штучним українським неологізмом.

Термін «присутність» («присутствие»), який запропонував Бібіхін у пе-

рекладі «Буття і час», з одного боку, є природним словом живої російської 

мови, з іншого — претендує на адекватне відтворення деяких фундамен-

тальних аспектів терміна Гайдеґера. Сам Бібіхін так обґрунтовує своє рі-

шення: «Стосовно Dasein остаточний вибір визначила фраза православного 

священика на проповіді, “ви повинні не словами тільки, а й самою власною 
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присутністю нести істину”. Застосування присутності у Мераба Ма мар-

дашвілі вже тільки підкріпило зроблений вибір» [Хайдеггер, 1997: с. 450]. 

Як на мене, дещо дивним виглядає обґрунтування перекладу Гайдеґерового 

терміна посиланням на промову православного священика. Утім, ми зна-

ходимо неочікувану підтримку рішення Бібіхіна в далекого від російського 

православ’я автора, який до того ж з цим рішенням радше за все знайомий 

не був. Я маю на увазі книгу Ганса Ульриха Ґумбрехта «Виробництво при-

сутності» («Production of Presence» [Gumbrecht, 2004]) центральний термін 

якої «присутність», якщо й не є прямим перекладом Dasein Гайдеґера, то 

вже точно генетично походить від нього. Це слово вигулькує і в українсько-

му перекладі його іншої праці «Похвала спортивній красі»: «Отже, що таке 

присутність? Що ми маємо на увазі, коли кажемо, що відчуваємо чиюсь 

впливову присутність? Може, для когось це буде несподіванкою, але при-

сутність представляє простір набагато більше, ніж час (латинською слово 

prae-esse, з якого виводиться англійське presence, буквально означає «бути 

попереду»). Щось присутнє — це щось у межах досяжності, до чого ми мо-

жемо доторкнутись і безпосереднє чуттєве сприйняття чого ми маємо. У 

цьому сенсі присутність не виключає часу, проте вона завжди прив’язує час 

до конкретного місця» [Ґумбрехт, 2012]. Втім показово, що рідною німець-

кою сам Ґумбрехт перекладає англійський термін «Presence» як «Präsenz», а 

не як «Dasein», що вкотре свідчить про проблематичність перекладу понят-

тя «Dasein» як «присутність». На моє питання, чому він ухвалив таке рішен-

ня, Ґумбрехт жартома відповів, що спрощувати світ мають політики, а на-

уковці натомість мають його ускладнювати, тому, мовляв, він і запровадив 

новий термін «Präsenz», але одразу додав, що просто не волів долучатися до 

складної полеміки з приводу одного з найважливіших термінів Гайдеґера. 

Втім, волів чи ні, а таки долучився.

У тексті вже згадуваних «Цоліконівських семінарів» ми знаходимо до-

волі серйозний арґумент проти перекладу «Dasein» як «присутність». Гай-

деґер, зіставляючи два розуміння часу — природниче й філософське, по-

значає німецьким поняттям «Anwesenheit», калькою з якого радше за все є 

російське «присутствие», саме те розуміння буття, яке корелює з фізика-

лістською інтерпретацією буття в сучасному природознавстві. Буття, зро-

зуміле як присутність (Anwesenheit), існує у часі, зрозумілому як послідов-

ність «тепер». Але той тип буття, який Гайдеґер позначає словом «Dasein», 

існує в інакше зрозумілому часі. Так зрозумілий час, по-перше, ніколи не 

розгортається лише як послідовність «тепер», а завжди у формі позбавлен-

ня, або привації (Privation), відсилає до минулого і майбутнього, причому 

до минулого й майбутнього не як до минулих і майбутніх «тепер», а як до 

конститутивних моментів теперішнього. При цьому майбутнє й минуле 

самі постають як такі, що вони сконституйовані у теперішньому. Цей час 

відрізняється від об’єктивного часу світу й відповідає тому, що Анрі Берґсон 

назвав тривалістю. Своєю чергою, Едмунд Гусерль у курсі лекцій, який він 
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читає на початку ХХ сторіччя в Ґетинґенському університеті і який вихо-

дить за редакцією Гайдеґера в 1928 році, а потому перевидається в 10-му 

томі Гусерліани [Husserl, 1966], називає цей час «внутрішнім часом свідо-

мості». По-друге, цей час завжди відсилає нас до того, часом для чого він є. 

Такий час — це не формальна послідовність моментів, а змістова історич-

ність подій. Саме в так зрозумілому часі існує той тип буття, який Гайдеґер 

називає Dasein, той тип буття, яким є ми самі. Буттю ж як присутності, як 

ми побачили, відповідає, за Гайдеґером, інше розуміння часу. Вже тому пе-

рекладати «Dasein» як «присутність» вельми проблематично.

Отже, найбільш прийнятними способами відтворення Гайдеґерового 

терміна «Dasein» можна визнати або збереження німецького оригіналу, або 

український переклад «ось-буття».
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НА ВІЛЬНУ ТЕМУ

РОЗМОВА ЛОКА З ВІТҐЕНШТАЙНОМ 
ЗА КЕЛИХОМ ВИНА

Андрій 
Баумейстер

Одного разу ввечері Джон Лок запросив Людвіґа 

Вітґенштайна до затишної ресторації, щоб пороз-

мовляти про філософію в одному з можливих сві-

тів. Лок замовив пляшку бургундського і нетерпля-

че чекав на нову знаменитість. Нарешті Вітґенштайн 

прийшов (майже забіг до зали ресторації), пошти-

во привітався і, з незадоволенням скосивши око на 

пляшку вина, сів навпроти. Кілька секунд філосо-

фи уважно розглядали один одного. Нарешті Лок 

вимовив першу фразу:

Л.: Здається, і цього року «Челсі» не стане чем-

піоном, чи не так?.

В.: Загалом кажучи, мені жодним чином не 

йдеться про футбол, Джоне.

Л.: Гм-м… Схоже, дощі заперіщили на кілька днів.

В.: Цілком можливо. Та мене це не обходить…

Лок не висловив ні подиву, ні роздратованості. 

Він на хвильку замислився, хильнув з келиха і, не 

дивлячись на співбесідника, пробуркотів: 

Л.: Я запросив вас, Людвіґу, щоб задати вам 

кілька запитань. Бачте-но, до мене дійшли деякі 

записи ваших філософських міркувань….

В.: Так, я хочу назвати це «Філософськими нотат-

ками». Друрі пропонував мені назвати мою книгу «Фі-

ло софією». Але йому завжди бракує почуття мі ри…

Л.: Тоді краще назвати це «Філософськими до-

слідженнями»… Але справа не в назві… Бачте-но, я 

мало що доп’яв у ваших нотатках…

Після цих слів обличчя Вітґенштайна немовби за-

гострилося. Він почав нервово поглядати то на двері, то 

на свічку, то на свій келих. Лок поквап ливо продовжив:
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Л.: Ні-ні, все це дуже цікаво, цілком ориґінально… Якщо дотримувати-

ся ваших головних тез, то виходить, що світ влаштовано у лінґвістичний 

спосіб. Або принаймні те, що ми називаємо «світом», безпосередньо по-

в’язане з різними вживаннями слів та речень. Я теж писав про мову, може, 

ви читали… або чули… Втім, це не так важливо. Важливим є інше. Мені зда-

ється, що ви дуже перебільшуєте роль мови. Бачте-но, ми маємо таку кіль-

кість простих ідей, що нам бракує імен для їх опису. Приміром, різні запахи, 

яких майже стільки ж, якщо не більше, ніж різновидів тіл, переважно не 

мають імен. У вас виходить, що все це світове багатоманіття — поза грою? Та 

й ваше вивищення природної мови видається мені надмірним.

Вітґенштайн поблажливо посміхнувся. Якби Лок був його студентом, 

він повівся би з ним без будь-яких церемоній. Але навпроти нього сиділа 

людина з іменем, відомий педагог, до того ж старший за віком. Узявши до 

уваги всі ці обставини, Вітґенштайн зауважив:

В.: Любий Джоне, ви надто категоричні. Звичайно, вам видається, що у 

вас тисячі простих ідей. Але ви слушно зазначили, що ми не маємо слів, щоб 

описати їх. Про що це свідчить? Коли люди говорять про яблука чи троян-

ди, вони беруть участь у тому, що я називаю мовною грою. Не намагайтеся 

пояснити, яким чином слово «кислий» позначає просту ідею кислого. 

Просто спостерігайте, як люди вживають слова, коли беруть яблуко, кушту-

ють його, кривляться, повідомляють про свої враження тощо. Немає жодної 

ідеї кислого поза словом «кислий» та способом його вживання за конкрет-

ної ситуації. А саме це слово ми засвоюємо в дитинстві, коли навчаємося 

вживати слова у певних контекстах. Так само, приїжджаючи в іншу країну, я 

спостерігаю, як там заведено говорити про яблука чи троянди. Відкиньте 

ваш допотопний менталізм. У вашій свідомості не живуть прості ідеї. Це за-

йва ланка у вашому описі світу та пізнання.

Л.: Тобто мені тільки здається, що я маю ідею певного запаху? І якщо я 

не навчений вживати слова, пов’язані з цим переживанням, то його просто 

немає? Але я чув, що знавці вин розрізняють до 10 тисяч ароматів. Вони що, 

обманюють простих людей?

В.: Ні, вони просто грають у свою мовну гру. Вони розвивають певну 

практику, всередині якої функціюють різні чудернацькі слова.

Л.: Чекайте, щось я вас не розумію… Я запитую: чи має наш розум тися-

чі простих ідей чи ні? Припустімо, що я засвоїв «винну» мовну гру, але сам 

не розрізняю жодних ароматів (або дуже малу кількість їх). Виходить, що я 

граю не за правилами? Уявімо собі, що хтось засвоїв мовну гру «обговорює-

мо твори мистецтва». Ця людина довго відвідувала музеї та слухала розмови 

знавців. Але сама вона геть зовсім не тямить у мистецтві. Натомість ця лю-

дина може успішно вживати слова та описувати картини великих майстрів. 

Де критерій, який дає нам змогу відрізнити обман від експертної оцінки?

В.: За цією людиною треба просто поспостерігати. Придивіться до її 

описів і рано чи пізно ви помітите невідповідність слів і вчинків. Рано чи 

пізно вона себе викаже…
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Л.: Тобто я маю ходити за нею слідом і «хапати її на слові»? А якщо вона 

виявиться майстерним ошукувачем? Ні, я вважаю інакше. Слова — це знаки 

ідей, а ідеї — це внутрішні образи зовнішніх речей. Ось ця свічка на столі по-

роджує в мені ідею свічки (ідею світла, вогню, тепла, затишку та інші ідеї, 

прості або складені). Ідея свічки — це результат сприйняття ось цієї речі. Коли 

ж у мене в розумі виникає ідея свічки, я позначаю її за допомоги певного зна-
ка («свічка») та артикулюю цей знак за допомоги певних звуків. Це дає мені 

змогу зробити мою ідею загальним надбанням і брати участь у розмові. Я 

можу поділитися з вами моїм переживанням, сказати: «По дивіться на цю 

свічку, ви відчуваєте запах воску? Бачите, як свічка відбивається у келиху?»

В.: Любий Джоне, ви хочете сказати, що ваш розум подібний до келиха, 

в якому відбивається ідея свічки?

Л.: Ні, я хочу сказати, що наші слова залежать від наших ідей. Слова 

«свічка» чи «світло» великою мірою залежать від простих ідей. А ось такі 

слова, як «відображення» чи «подоби», хоча й більш віддалені від відчуттів, 

а проте все одно з ними пов’язані. Я, приміром, спостерігаю, як свічка від-

бивається у келиху та пляшці вина. Я маю ці два сприйняття, які я можу 

позначити словом «відбиття». Коли ж я говорю про подобу, то я, перепро-

шую, не граю у мовну гру, а позначаю те, що є подібним у реальності. Ця ідея 

виникає у мене завдяки рефлексії — особливій операції мого розуму. Розум 

у цьому випадку звертає увагу на свої внутрішні дії. Келих же не усвідомлює, 

що він відбиває свічку або що він схожий за своєю формою на тюльпан. 

Адже келих не сприймає своє сприйняття. До того ж він — не особистість, 

тобто не пов’язує свої попередні та нацюхвилинні сприйняття у тотожності 

конкретної самосвідомості (конкретного Я).

В.: Гаразд, а які ідеї позначають такі слова, як «або», «але», «якщо» та 

по дібні до них?

Л.: А це особливі слова-частки. Ми вживаємо їх для позначення зв’язку, 

що його розум встановлює між ідеями чи реченнями. Від правильного вжи-

вання часток залежать ясність та краса непоганого стилю. Частки показують 

ставлення розуму до своїх власних думок.

Але зараз я хочу сказати про інше. Мої запитання викликані тим, що я зна-

ходжу багато спільного між нашими позиціями. Я вважаю, що сама мова — 

недосконала. Щоб дослідити досконалість чи недосконалість слів, треба 

передусім розглянути їх вживання та мету, позаяк слова бувають більш до-

сконалі чи менш досконалі залежно від того, якою мірою — більшою чи 

меншою — вони придатні для досягнення певної мети. Так, багато які сер-

йозні схиблення викликані поганим (неправильним) вживанням слів.

Проте я вважаю, що критерій правильності — це не стільки вживання 

слова як таке, скільки правильне позначення цим словом певної ідеї. Ми зло-
вживаємо словами, коли використовуємо їх без ясних та відмінних одна від од-
ної ідей. Якщо відкинути ідеї, використання слів перетвориться на неконтр-

ольовані мовні ігри. Вибачте, я не мав на увазі ваш новий винахід. Звичайне 

вживання слова, звісно, може нам багато чого дати, позаяк звичайне вжи-
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вання доволі непогано встановлює значення слів для звичайної розмови. 

Але для філософських міркувань цього недостатньо. Адже філософія прагне 

до якомога точнішого опису реальності, а звичайна розмова вживає слова з 

дуже широким значенням. Погодьтеся, що ми завжди стикаємося з природ-

ною недосконалістю нашої мови!

В.: Все, що ви кажете, любий Джоне, — це симптоми давньої хвороби, 

яку я називаю манією створення філософських проблем. Треба повернути 

словам їхні повсякденні значення. Немає жодних «філософських значень» 

слів. Є практики вживання мови у тих чи тих ситуаціях. Чим швидше ми по-

збудемося «філософських значень», тим швидше ми вилікуємося від хвороби.

Л.: Тобто чим менше людина ставить собі «філософські» запитання, тим 

вона більш здорова та «нормальна»? Ви мене лякаєте, Людвіґу! Ясна річ, я 

теж вважаю, що імена простих ідей майже не викликають сумнівів. Тут 

зв’язок «одне сприйняття — проста ідея — слово (ім’я)» є найпростішим для 

огляду. Тому тут найпростіше дійти згоди. Але такі слова, як «скромність» та 

«поміркованість»…

В.: Джоне, ти (сподіваюся, ми вже можемо перейти на «ти») знову гово-

риш про прості ідеї! Немає їх, та й годі! Ти створюєш якийсь внутрішній світ 

свідомості, населяєш цей світ внутрішніми образами (ідеями) і докладаєш 

до цих образів імена, як наклеюють етикетки до пляшок! Цим займався ко-

лись один підстаркуватий африканський єпископ. Насправді ми навчаємо-

ся користуватися словами завжди у конкретних ситуаціях, але, на жаль, уяв-

ляємо, що ми маємо внутрішній доступ до речей. А його немає!

Л.: Неймовірно! Але хіба, блукаючи лісом, я не спостерігаю різні дерева та 

кущі, імена яких мені невідомі? Можливо, я ніколи і не знатиму, яку назву має 

те чи те дерево. Проте я завжди впізнаю його, знову завітавши до того лісу чи 

парку, позаяк я маю ідею цього дерева. І якщо мені колись скажуть, що це — 

клен, а це — осика, то я називатиму ці дерева цими іменами не тому, що «так 

роблять зазвичай» (адже знання імен усіх дерев — не зовсім узвичаєна справа), 

а тому, що «клен» та «осика» — знаки певних ідей. Нехай місцеві дітлахи нази-

ватимуть ці дерева своїми вигаданими іменами, я не наслідуватиму їх. Ти гово-

риш, що значення слова — це його вживання у мові. А я стверджую, що зна-

чення слова — це його вживання разом з ідеєю. Я закликаю намагатися не 

вживати жодного слова без значення, жодного імені без позначуваної ним ідеї.
В.: Допалися тобі ці ідеї… Ти все одно граєш у мовну гру. «Це дерево — 

клен»… А якби тобі заманулося пограти з дітьми, тобі б довелося прийняти 

їхній спосіб іменування.

Л.: Так, але…

В.: Ти знаєш, Джоне, мені треба трохи пройтися пішки. Мені спали 

деякі думки… Дякую за вино та приємну розмову! Прощавай!

З цими словами Вітґенштайн стрімко підвівся й поквапився до виходу. 

Лок залишився сидіти на самоті. Світло свічки, що добігала згарку, відби-

валося в його келихові. Вечір тихо переходив у ніч. За вікном періщив дощ. 

Розмова ввіч не вдалася…
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ПРО КНИГИ

Справжнім порятунком у плинному світі числен-

них нефілософських роздумів про свободу, спра-

ведливість та рівність стало означення сутності фі-

лософського дискурсу справедливості, свободи, 

прав людини та демократії — йдеться про їх об-

ґрунтування, а не просте визнання. Саме в це річи-

ще й були спрямовані численні розвідки добре зна-

ного і в Україні відомого німецького філософа 

Отфрида Гьофе. Він не лише вперше сформулював, 

але прагнув відшукати розважливу відповідь на го-

ловне запитання сучасної політичної філософії: за 

яких умов обмеження свободи може бути справед-

ливим? Адже саме леґітимація права на насильство 

є найпершою та найґрунтовнішою проблемою по-

літичного проекту модерну. Його численні, пере-

кладені багатьма мовами світу праці були сконцен-

тровані передусім на філософському осягненні 

сутності справедливості. І це не випадково. Адже 

саме справедливість, наголошує О. Гьофе (у різних 

її вимірах — від персонального до ґлобального), — 

це не просто примха чи побажання, а засадова фун-

даментальна умова суспільного буття, а там, де від-

буваються революції, варто не лише схилятися 

перед сміливістю повстанців, а й звинувачувати 

можновладців у відсутності чуття справедливості. 

Завдяки О. Гьофе ми знову і знову навертаємося до 

думки про те, що серед людей, які покірно схиля-

Höffe O. Kritik der Freiheit. Das Grundproblem der 
Moderne.
München, 2015. — 398 S.



114 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 5

Людмила СИТНІЧЕНКО

ють голову перед неминучістю гіркої долі та готові терпіти несвободу та не-

справедливість, завжди знайдеться хоча б небагато таких, хто зважиться змі-

нити існуючий стан справ, хай навіть ціною свого життя.

Вже праця О. Гьофе «Демократія в епоху глобалізації», видана в Україні 

2007 року, була спрямована передусім на осмислення універсального сенсу 

європейських принципів свободи та справедливості, негативного та пози-

тивного прав на свободу, а також на прагнення опосередкувати теоретично 

та практично дві методологічні крайнощі — універсальний сенс головних 

принципів справедливості і партикулярність постмодерністського твер-

дження про принципову неможливість запобігти несправедливому обме-

женню свободи. Що ж до свободи як найістотнішої людської та суспільної 

цінності, то саме її засадовий, конститутивний сенс у вигляді «критичної 

теорії свободи та сучасності» став осереддям останньої книги професора 

О. Гьофе, яка вийшла друком цього року у Мюнхені під назвою «Критика 

свободи. Головна проблема сучасності». Передусім варто зауважити, що 

О. Гьофе одним із перших вийшов за межі звичного тлумачення свободи як 

свободи позитивної та неґативної й відповідально заговорив про неґативні 

аспекти сучасного суспільного буття та властивого йому розуміння свободи. 

Він прагне поступово довести, що свободу сьогодні можна вважати голов-

ним поняттям політичної філософії та вищим благом людського буття. І від-

бувається це ще й тому, що свобода та справедливість (як свідчать і роздуми 

Дж. Ролза, особливо розділ сьомий його «Теорії справедливості») тісно 

пов’язані між собою, а свобода є основною рисою людини як людини. І в 

річищі цих міркувань знову йдеться про «природу» людини, межі та безмеж-

ність її відваги та креативності.

О. Гьофе також не підтримує прагнення універсалізувати ідею вільного 

від примусу консенсусу, бо вважає, що прагнення людей до справжньої ко-

мунікації у вузькому колі однодумців та друзів призводить до нового, так би 

мовити, «м’якого», патерналістського деспотизму. Це поступове, спочатку 

непомітне відсторонення від політичного життя наражає нас на небезпеку 

втрати не лише нашої політичної долі, а й нашої людської гідності, як осе-

реддя і особистого, і соціального буття. Він наголошує також необхідність 

виходу, при зверненні до проблеми людської гідності, за межі однієї лише 

філософської інтуїції та розширення, перетворення останньої на перекон-

ливий філософський арґумент: гідність іншого неспроможна розкритися 

по-справжньому без нашої готовності її сприйняти.

У тлумаченні свободи, зауважує О. Гьофе, важливо уникнути крайнощів 

як радикального, ґрунтованого на лінійно-проґресистському світогляді, опти-

мізму, так і радикального песимізму, а також вийти за межі постмодерністсько-

го тлумачення свободи як недосяжної ілюзії. Метою своєї праці автор вважає 

експлікацію свободи у трьох її вимірах — як реальності, завдання та прагнен-

ня, а також у трьох головних аспектах. Згідно з першим, нормативним аспек-

том, який потребує критичного переосмислення, йдеться про дещо героїзова-

ний, ґрунтований на принципах розуму, просвітництва та емансипації, «проект 
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свободи доби модерну». Другий, переважно емпіричний аспект, стосується 

осмислення шляхів реалізації свободи з усіма їх труднощами, дилемами та 

суперечностями. І третій, останній, спричинений самокритикою свободи, 

аспект є спробою віднайдення (і в абрисах його ліберально-про світницького 

тлумачення також) адекватного сьогоденню проекту свободи, який посів би 

належне місце в сучасному філософському дискурсі свободи.

Окреслений у першій частині критичний погляд на свободу та сучас-

ність поступово розгортається, знаходить своє опертя в наступних чотирьох 

частинах, на яких варто коротко спинитися, виокремивши найістотніше 

саме для нашого нового, трагічного суспільного та індивідуального досвіду. 

Йдеться про свободу від природної неминучості, свободу в господарстві та 

суспільстві, науці та мистецтві, а також про політичну та особисту свободу.

Розпочинається наша свобода, на думку О. Гьофе, зі свободи від при-

родної неминучості, від надто залежної для нас вкоріненості в ній. Звільнення 

ж від природного примусу відбувається через техніку, медицину та прагнен-

ня до свободи у вихованні дітей. Стосовно досліджуваної у третій та четвер-

тій частинах книги свободи в господарстві та суспільстві, науці та мистецтві 

автор робить наголос на тому, що сучасні роздуми про свободу економічну 

часто хибують на недооцінку її морального виміру, а також неспроможні по-

мітити те, що основний принцип справедливості полягає насамперед у вза-

ємному обмеженні свободи. Отже, і в розділі під назвою «Справедливість у 

контексті свободи» йдеться про ідею справедливості обміну, яка ґрунтована 

насамперед на неґативному сенсі цього поняття — взаємній відмові, при-

миренні, визнанні (під натиском влади) свободи думки, совісті, а також 

власності інших людей. Виокремлюючи головні риси вільного суспільства, 

О. Гьофе наполягає на його відкритості, плюралізмі та толерантності.

Особливе місце у праці належить частинам четвертій та п’ятій, де йдеть-

ся про політичну та особисту свободу. Роздуми про свободу політичну — це 

знову і знову пошуки відповіді на засадове питання його (та й не лише його) 

політичної філософії: як вийти за межі дилеми утопічного бачення суспіль-

ства як свободи без примусу та реалістичного його тлумачення як влади, 

ґрунтованої на свободі. Відповідь О. Гьофе, як і раніше, спрямована в річи-

ще обґрунтування необхідності прав людини як справжніх засад та витоків 

нашої персональної та громадянської свободи. О. Гьофе виходить з того, що 

свобода дії однієї людини обмежується свободою дії іншої, тобто співісну-

вання людей в одному просторі соціального буття постійно породжує мож-

ливість конфліктів. Людина, прагнучи досягнення своєї мети, не може бути 

одночасно вільною і обмежувати свою свободу. І не треба мати особливих 

історичних знань для розуміння того, що було б помилкою брати до уваги 

лише соціальні імпульси людини, хоч би якими сильними вони були. Різні 

причини — злидні, честолюбство та заздрість, ревнощі та злість, жадоба 

власності та влади, прагнення нав’язати іншим свої релігійні чи політичні 

переконання примушують людину виступати проти інших людей. Тільки 

запропонована О. Гьофе справедливість обміну дає змогу відповісти на пи-
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тання, що виникає перед людиною як безпосередня, практична дилема: по-

ступитися часткою своєї свободи на користь суспільних, державних, владних 

структур чи бути незалежною від них за неможливості в разі небезпеки ско-

ристатися ними? І люди роблять, бо змушені це робити, наступний крок — 

взаємно відмовляються від частки своєї свободи як суб’єкта права, щоб 

приватно користуватися своїм правом на свободу. Як перехід, «місточок» 

між політичною й особистою свободою постають роздуми автора «Критики 

свободи» про головні громадянські чесноти, що властиві не підданим, а 

вільним та рівноправним громадянам, які є не лише громадянами держави, 

а й громадянами світу.

Важливою особливістю рецензованої книги є її відповіді на низку тих бо-

лючих запитань, які властиві на сьогодні всім нам, громадянам України, 

Європи, світу. Адже там, де свідомо культивують тяжіння громадян до їхніх 

приватних справ на шкоду громадським інтересам, поступово внеможлив лю-

ється справедлива форма правління. Та одночасно правомірною є й теза про те, 

що існування вільних, суверенних громадян може стати підставою виникнення 

та функціювання громадянського суспільства. Але для того, щоб суспільство 

було вільним, воно має принаймні існувати. Синонімом цього суспільного 

буття є прагнення, здатність громадян визнавати істинними та справедливи-

ми одні й ті самі закони, тобто елементарне бажання жити разом.

А для справжнього звільнення та закорінення в етос та універсум свобо-

ди потрібна індивідуальна сміливість для правдивої думки та висловлювань 

про панівну навіть у нашому власному суспільстві владу, наявність механіз-

мів справедливого захисту прав індивіда на реальну свободу. У такий спосіб 

ідеться не лише про умови персональної ідентичності, цілісності особистіс-

ного буття, але й про перетворення фраґментарного та розірваного, внут-

рішньо суперечливого суспільного буття в нормальний цілісний, тобто віль-

ний і по-справжньому власний громадський простір, в якому люди стають 

не підлеглими, а громадянами, можуть вільно не лише співпрацювати, а й 

конфліктувати, сперечатися і навпаки.

Саме в означеному вимірі свобода та справедливість постають не лише 

у своєму інституційному вимірі, але й як пошук власного буття та його ек-

зистенційно наповненої сумірності власній культурній ідентичності. Сво-

бода породжується справедливою можливістю, часто навіть сильнішим за 

смерть правом бути незалежним, тобто бути самим собою. І це право на особ-

ливість стосується як окремої особистості, так і окремої нації, цілого наро-

ду. Саме ці принципи новітньої філософії можуть стати засадою відповіді й 

на сучасні питання взаємин універсальної й культурно-історичної справед-

ливості, індивідуальної свободи й належності до певного соціокультурного 

простору. Насамкінець варто зазначити, що праця професора О. Гьофе безу-

мовно стала важливим явищем у сучасній німецькій філософії, про що свід-

чать і численні рецензії, і прагнення до публічного філософського та широко-

го громадського обговорення її засадових понять та ідей, та й самої спроби 

осмислити новий для європейців персональний та соціальний досвід.
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The article by Aaron Gurwitsch “On the Intentionality of Consciousness”:
Theoretical context and language peculiarities

A. Vakhtel’s article is a foreword to the translation of A. Gurwitsch’s essay entitled “On the 

Intentionality of Consciousness” that was initially published in 1940 in the collection of ar-

ticles called Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl. In his essay, A. Gurwitsch 

analyzes the notion of intentionality chiefly on the basis of Husserl’s noesis-noema doc-

trine and Hume’s theory of perception. The main questions the author of essay seeks to 

answer are the following: Can we make a clear statement of the intrinsic identity, and, if 

yes, how can identical object exist for consciousness whose life consists in perpetual varia-

tions? According to A. Gurwitsch, these problems can be resolved only by means of the 

notion of intentionality, which implies the correlation between temporality and identity.

The life and oeuvre of A. Gurwitsch, as well as the main prerequisites of the essay appear-

ance are described in the beginning of the A. Vakhtel’s foreword. The review is also dedi-

cated to nuances of the translated work and, to a certain extent, of the English-speaking 

philosophical tradition in general, with respect to the difficulties and suggestions in the 

translation of some key notions of epistemology.

Keywords: Aron Gurwitsch, phenomenology, intentionality, consciousness, awareness, 

mind, psyche, impression, sensation, mental process, experience
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Criticism of empirical epistemology and principles of interpretation in the article 
“Sensation and Thought” by R.G. Collingwood

The article “Sensation and Thought” by R.G. Collingwood, a prominent British philoso-

pher of the 20th century, is an original effort to criticize grounds of empirical epistemology. 

Collingwood’s investigation field contains basic notions used by empiricism to solve the 

problem of relation between sensation and thought, such as: “sense-data”, “universals”, 

“immediacy”, “mediation”, “interpretation”. Collingwood points out the inconsistency 

of both sensationalism and intellectualism that absolutize one of the elements of knowl-

edge (sense or intellect), and demonstrates the futility of empiricist approach that com-

bines both of the mentioned doctrines. To avoid defects and distortions of empiricist ap-

proach, Collingwood proposes to reject the so called faculty-psychology that differentiates 

between the sensuous and intellectual components in the cognition. For a description of 

the authentic nature of knowledge, he uses categories of immediacy and mediation that 

express correlative aspects of knowledge and emphasize its oneness. 

Keywords: knowledge, sensation, sense-data, thought, interpretation, immediacy, media-

tion, empiricism
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Andrii Leonov

David Chalmers’ zombie argument: the introduction paper of the translator

The author of the paper considers the main notions which are met in the translated excerpt 

Argument 1: The logical possibility of zombies from “The Conscious Mind” (1996), such as 

mind, perceiving, be awake, there is nothing it is like to be a zombie, supervenience, conceiv-

ability, completed physics. Here the author explains in brief the very meaning of the ana-

lyzed notions, makes the justification of why he has translated them this way and not an-

other. Also, the author makes a comparative analysis of his translation’s version of the 

notions mentioned above with the Ukrainian as well as Russian translational traditions.

Keywords: mind, perceiving, be awake, there is nothing it is like to be a zombie, superveni-

ence, conceivability, completed physics

Maria Kultaieva

The difficulties produced through terminology translation in philosophy: 
violence of linguistics, manically syndrome of precision, freedom ecstasy in subjective 
hermeneutics and its cultural and historical bounds

The article regards some difficulties accompanying hermeneutical export from German 

philosophical tradition into Ukrainian cultural space. The concepts life world and co-world 

as a shared one (Lebenswelt und Mitwelt) are analyzed as well as the possibilities of their 

translation into Ukrainian as related word compounds used in languages with a developed 

case system. The linguistic obligation makes bounds for translation through the grammat-

ical and lexicological rules of the original text and their compatibilities with the language 

of translations. The consensual base which is necessary for the coexisting of the original 

version and its translations is constituted by methodology of the general linguistics that 

opens the perspective for the intercultural communication in philosophy. 

Keywords: philosophical terminology, methodology, translation, German language, lin-

guistic claim, compound nouns, relation, genitive case, compatibility, intercultural com-

munication 

Vakhtang Kebuladze

“Lebenswelt” by Husserl and “Dasein” by Heidegger: problems of translation 

In the first part of the article the author substantiates translation of one of the basic notions 

of phenomenologic philosophy of Edmund Husserl «Lebenswelt» (lifeworld) by Ukrainian 

neologism «життєсвіт». In so doing the author responds to criticism of such a decision 

and points to erroneousness and awkwordness of this term translation from nonadequate 

Russian translation using a word group «життєвий світ».

The second part of the article deals with difficulties in translation of the central term of 

fundamental ontology by Martin Heidegger «Dasein». Resting on the tradition of this term 

translation into English, Russian and Ukrainian, the author proposes either to leave the 

German word «Dasein» in Ukrainian texts or translate it as «ось-буття». 

Keywords: being, Dasein, ecstaticity, intersubjectivity, Lebenswelt, presence, spatiality, tem-

porality


