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Історичні витоки 
аналітичної філософії

Історію аналітичної філософії традиційно розпо-

чинають з виходу перших творів Мура (The Nature 

of Judgment, 1899; The Refutation of Idealism, 1903) і 

Рассела (The Principles of Mathematics, 1903; On 

Denoting, 1905) та/або співзвучних з їхніми пошу-

ками й дещо більш ранніх студій Фреґе. Але, крім 

цієї канонічної історії, у аналітичної філософії була 

також і власна передісторія, наскрізною темою якої 

можна вважати поступове осмислення ролі, світо-

глядної значущості та методологічних настанов 

фі лософського аналізу. Головним осереддям цієї пе-

редісторії є британська філософія XVII — XIX сто-

річ, хоча деякі принципові витоки її виразно ана-

літичної традиції сягають ще філософії Аристотеля. 

Мета цієї статті — довести наявність такої передіс-

торії, розглянувши її крізь призму творів Джона 

Стюарта Міла, який відіграв важливу (й досі не 

оцінену коментаторами) роль у культивуванні того 

британського ґрунту, на якому згодом проросла ві-

дома всьому світові «аналітична філософія».

Мілова класифікація філософських позицій
На самому початку свого «Досліду філософії сера 

Вільяма Гемілтона» Міл змальовує вельми показо-

ву «мапу» існуючих теорій пізнання, на якій зна-

ходиться місце, зокрема, й для його власної теорії. 

Приводом для опису стала згадана Мілом пошире-

на думка, згідно з якою Гемілтон, серед усіх тодіш-
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ніх філософів, найбільш палко обстоював теорію «відносності людського 

знання», у протистоянні з «трансценденталізмом найновіших французьких 

та німецьких метафізиків» [Mill, 1979: p. 4]. Ос танні, відповідно, захищали 

ідею «абсолютності людського знання» як при родну складову «філософії 

Абсолюту» (яку Міл неодноразово згадує, але жодного разу не піддає 

скільки-небудь докладному аналізові). Що ж до «від носності людського 

знання», то ця формула, резонно зауважує Міл, допускає кілька різних 

тлумачень.

Досліджуючи їх, Міл пропонує головним чином зосередитися на «фі-

зичних або, як їх зазвичай називають, матеріальних об’єктах. Ці об’єкти 

ми, звісно ж, знаємо через чуття. Все, що ми дізнаємося про них, ми ді-

знаємося саме цими каналами і ніяк інакше… Це, в очевидному значенні 

термінів, не заперечує ніхто, хоча є такі мислителі, які більш охоче вислов-

люють те саме іншою мовою» [Mill, 1979: p. 5]. Відповідно, «усі атрибути, 

які ми приписуємо об’єктам, полягають у силі цих об’єктів викликати той 

чи той різновид відчуттів у наших розумах», тож «об’єкт для нас — це лише 

те, що впливає на наші чуття у певний спосіб». Отже, «наше знання об’єк-

тів, і навіть наших фантазій щодо цих об’єктів, полягає виключно у від-

чуттях, які вони викликають в нас, чи то насправді, чи то лише в нашому 

власному уявленні» [Mill, 1979: p. 6].

Саме такою, переконаний Міл, і є «доктрина відносності знання сто-

совно розуму, що знає, у найбільш простому, чистому, і, я вважаю, най-

більш доречному значенні цього вислову. Втім, існують дві форми цієї 

доктрини, які істотно відрізняються одна від одної.

Згідно з однією з її форм, відчуття, які ми, говорячи звичайною мо-

вою, отримуємо від об’єктів, є не лише всім, що ми можемо знати про ці 

об’єк ти, але й усім, стосовно чого ми маємо підстави вважати [believe], 

що во но існує. Те, що ми називаємо об’єктом, є лише складною концеп-

цією, утвореною за законами асоціації, з ідей різноманітних відчуттів, 

які ми зазвичай отримуємо одночасно. У цьому процесі немає нічого ре-

ального, крім тих-то відчуттів» [Mill, 1979: p. 6]. Оскільки відчуття ми 

отримує мо з певною закономірністю та впорядкованістю, ми формуємо 

ідею «субстра ту або прихованої причини відчуттів», але ця ідея є «суто 

умоглядним витвором, щодо якого ми не маємо жодних підстав думати, 

що відповідна до нього реальність існує десь зовні наших розумів» [Mill, 

1979: p. 6].

Найцікавішим у цьому описі є вельми різнобарвний перелік тих, кого 

Міл зараховує до складу прибічників цієї доктрини: «Про тих, хто дотри-

мується такої думки, говорять, що вони піддають сумнівові або заперечу-

ють існування матерії. Іноді їх називають ідеалістами, іноді скептиками — 

залежно від інших їхніх поглядів. Сюди увіходять послідовники Барклі та 
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послідовники Х’юма 1… Ці філософи стверджу ють відносність наших знань у 

найбільш крайній формі розуміння вказаної доктрини, оскільки вони твер-

дять не лише що все, що ми можемо знати про будь-що, — це спосіб, яким 

воно впливає на людські здатності сприйняття [human faculties], але й що 

крім цього нам немає чого знати; що впливи на людські чи якісь інші ро-

зуми — це все, про існування чого ми може мо знати» [Mill, 1979: p. 6—7].

Отже, з точки зору питання про можливість достеменно знати сам факт 

існування фізичних/матеріальних речей заперечна відповідь об’єднує для 

Міла всі різновиди скептицизму та «ідеалізму». Втім, під останнім тут на-

справді слід розуміти лише моносубстанціалізм у дусі філософії Барклі, 

відкинувши не лише всі версії визнання й пізнання матеріальних речей під 

проводом і за посередництва Бога (зокрема у Декарта чи Мальбранша), але 

навіть і моносубстанціалізм Спінози (адже його єдина субстанція має 

ат рибути як мислення, так і протяжності). Простіше кажучи, Мілу насам-

перед йдеться саме про об’єднану у цьому вимірі спадщину його співвіт-

чизників Барклі та Х’юма — на противагу спадщині, скажімо, Гобса та 

Лока. Погляди цих останніх, на подібному ж високому рівні узагальнення, 

вочевидь слід віднести до другої форми «доктрини відносності знання 

стосовно розуму, що знає», яку Міл вважає значно більш поширеною се-

ред філософів.

З цієї другої точки зору, «різниця між Я та не-Я не стосується лише 

мови, і не є формальним розрізненням двох аспектів тієї самої реальності, 

але денотує дві реальності, кожна з яких має окреме існування і які не за-

лежать одна від одної. Висловлюючись термінами, запозиченими у схолас-

тів німецькими трансценденталістами, вони (прибічники цієї позиції. — 

О. П.) розглядають ноумен як відмінний в собі від феномена і так само 

реальний; багато з них сказали б — набагато реальніший, такий, що є пер-

манентною реальністю, стосовно якої феномен є лише її побіжним про-

явом. Вони вірять, що є реальний світ “речей у собі” і що щоразу як щось 

впливає на наші чуття, це і є “річ у собі”, яка стоїть за феноменом і є його 

причиною» [Mill, 1979: p. 7]. Щоправда, факт існування є єдиним, який ми 

знаємо про ці «речі в собі» незаперечно і достеменно; все, що ми знаємо 

про їхнє «в собі», є «лише відносним стосовно нас» і звідне саме до їхньої 

«си ли впливати на нас певними способами». Отже, «про остаточні реаль-

ності як такі ми знаємо існування й більше нічого. Але враження, які ці 

ре альності справляють на нас… — це ми можемо знати, і це все, що ми зна-

ємо стосовно них» [Mill, 1979: p. 7].

1 Вживаю таке написання відповідно до власних правописних переконань, докладно 

вмотивованих у: [Панич, 2007: с.24—28].
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Більше того: за логікою цієї позиції, будь-яке майбутнє й узагалі 

будь-яке можливе знання речей — навіть якщо воно здобуте іншими істо-

тами, здатності яких перевершують наші власні — все одно завжди зали-

шатиметься «суто феноменальним. Речі, як вони є в собі, ми знатимемо не 

більше, ніж сьогодні, а лише знатимемо більшу кількість стосунків між 

ними і нами… Якщо речі мають внутрішню природу, окремо не тільки від 

тих вражень, які вони викликають, а й від усіх тих, які вони взагалі можуть 

викликати у будь-якої істоти, здатної відчувати [sentient being], ця внут ріш-

ня природа є незнаною, непроникною й незбагненною, не лише для нас, а 

й для кожної іншої істоти. Казати, що цю природу може знати Творець, — 

це вживати слова, які для нас не мають жодного значення, бо ми не маємо 

здібностей, за допомоги яких ми могли б збагнути, що для нього там вза-

галі є що знати» [Mill, 1979: p. 7—8].

Цей опис, безумовно, охоплює різні філософські теорії та школи (включ-

но з Гобсом, Локом та Рідом 2), що загалом визнає і сам Міл, хоча у цьому разі 

він обходиться без жодного їхнього огляду чи бодай побіжного переліку. 

Виняток Міл робить лише для ориґінальної версії цієї доктрини, згідно з якою 

атрибути, що їх ми приписуємо «речам у собі», зумовлені не цими речами, а 

устроєм нашої здатності їх сприймати — простіше кажучи, для «доктрини 

відносності нашого знання, як її обстоював Кант, якого у цьому наслідува-

ли багато мислителів у Німеччині, Англії та Франції» [Mill, 1979: p. 9].

Здавалося б, набір можливих пізнавальних позицій тим самим уже по-

вністю вичерпано: людське знання є або абсолютним, або відносним і, 

якщо воно є відносним, воно залежить від чуттів як єдиного каналу наших 

знань про зовнішній світ, щодо якого ми або знаємо, або не знаємо, що в 

ньому є матеріальні об’єкти, справжня природа яких нам все одно за жод-

них умов невідома. Але тут-то й починається найголовніше. Поряд із цим 

усім, каже Міл, є ще одна філософія, «старіша за походженням»; і, хоча 

Кантова версія тимчасово затьмарювала її й ставилася до неї презирливо, 

на сьогодні видається так, що вона здатна пережити це презирливе став-

лення. «Погоджуючись із Кантом щодо непізнаваності речей у собі і також 

погоджуючись із ним, що ми подумки наділяємо об’єкти наших сприй-

няттів атрибутами, які… у певних випадках створені за законами самого 

розуму, ця філософія, втім, не вважає за необхідне приписувати розумові 

певні вроджені форми, в яких об’єкти неначе переформовуються у явища, 

а стверджує, що місце, протяжність, субстанція, причина та решта подіб-

ного — це концепції, складені з ідей відчуттів за відомими законами асо-

ціацій. Ця доктрина, якої дотримувалися Гартлі, Джеймс Міл, професор 

2 Тут і далі вживаю написання певних імен відповідно до власних правописних переко-

нань, докладно вмотивованих у: [Панич, 2007: с. 30].
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Бейн та інші провідні мислителі і яка є сумісною і з прийняттям, і з запе-

реченням теорії Барклі (курсив мій. — О. П.), є крайньою формою одного 

типу доктрини відносності (знання. — О. П.), як доктрина Канта є край-

ньою формою іншого» [Mill, 1979: p. 9—10].

Варто звернути увагу, що в цій цитаті повторюється ім’я Барклі, згада-

не Мілом кількома сторінками раніше у переліку «тих, хто піддає сумніво-

ві або заперечує існування матерії», але при цьому не повторюється згадане 

у тому ж переліку ім’я Х’юма.

Найближча причина такої фіґури умовчання є цілком очевидною: про 

доктрину, яку щойно описував Міл і яка, безперечно, є також його влас-

ною філософською твердинею, ніяк не можна сказати, що вона «є суміс-

ною і з прийняттям, і з запереченням теорії Х’юма» — адже Х’юм, на від-

міну від Барклі, не заперечував існування «матеріальної субстанції», а лише 

викривав нашу неспроможність достеменно знати про існування чи неісну-

вання останньої (це утворює між нами та зовнішнім світом своєрідний піз-

навальний розрив, який ми, згідно з Х’юмом, долаємо за допомоги не знан-

ня, а belief), а отже, «заперечення теорії Х’юма» означало б… автоматичне 

повернення до тези про незаперечне існування матеріальних об’єктів, з 

якою обстоювана Мілом доктрина в жодному разі не є сумісною. Навпаки, 

Міл не лише фактично приєднується до тези Х’юма, що ми, знаючи лише 

зміст і послідовність (тобто впорядкованість) наших відчуттів, відтак не 

можемо знати не лише «справжні» властивості, але й сам факт існування у 

зовнішньому нам світі якихось матеріальних об’єктів, а й творчо розви-

ває цю тезу (зокрема у своєму аналізі людської чуттєвості). Крім того, Міл 

вочевидь розвиває думки Х’юма і у деяких інших вимірах (наприклад, у 

своєму описі «прикладної математики»), причому далеко не завжди поси-

лаючись на останнього.

Що ж тоді заважає Мілу солідаризуватися з Х’юмом цілком відкрито?

На це запитання Міл не дає у своїх творах жодної відповіді. Втім, мож-

на припустити, що у філософській позиції Х’юма його найбільше від-

штовхував неприкритий скептицизм, який відверто дисонує з оптимістич-

ними заявами Міла про дедалі ширші успіхи сучасного йому природознав-

ства. Не кажучи цього прямо, Міл явно тяжіє до того, аби елімінувати як 

однаково недоречні і ствердження, і заперечення, і навіть сумніви щодо іс-

нування зовнішніх стосовно розуму матеріальних об’єктів; його ідеалом на-

томість є цілковито нейтральна позиція, яка, замість обговорювати питан-

ня про існування матеріальних об’єктів у зовнішньому світі, має пов ністю 

зосередитися на обговоренні того, як саме і на якій досвідній підставі ми 

формуємо свої уявлення — і навіть цілі розгалужені теорії! — щодо цих 

об’єктів, хоч би що там «насправді» було причиною фактично отри маного 

нами чуттєвого досвіду.
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Ця збудована Мілом картина кватернарного (а не тернарного!) св і-

тоглядного вибору (ідеалізм-скептицизм-матеріалізм-феноменалізм) до-

бре показує різнобічну вкоріненість його філософського самовизначення 

в попередній британській філософській традиції. Але відповідний світо-

глядний вибір для Міла був також і принциповим методологічним вибо-

ром: адже методологічною основою теорії «відносності людського знання», 

в межах якої зосереджено всі подальші пошуки Міла, майже в усіх зазна-

чених ним випадках є індукція (виняток доводиться зробити лише для 

Канта, який спромігся сполучити обидві теорії на загалом дедуктивному 

ґрунті, подавши людське знання як «відносне» та «абсолютне» водночас). 

Відтак, за протиставленням доктрин «абсолютності» та «відносності» люд-

ського знання в кінцевому підсумку постає вибір між двома альтернатив-

ними способами подолання тотальної кризи постренесансної свідомості, 

запропонованими свого часу Декартом та Бейконом, які в сучасній історії 

філософії загалом осмислюються як, відповідно, методологічні настано-

ви ранньомодерного «раціоналізму» та «емпіризму». Міл, звісно ж, робить 

вибір на користь Бейкона, зауваживши з приводу Декарта, що припис ос-

тан нього «починати з припущення, що досі ще нічого не було встановле-

но», був «добрим за намірами, але практично нездійсненним», оскільки «ба-

гато одноманітностей, що існують між феноменами, настільки постійні й 

настільки відкриті для спостереження, що змушують визнавати себе навіть 

мимовільно» [Mill, 1974: p. 318].

Саме тому, каже Міл, людство перейнялося спонтанним переконанням 

щодо одноманітності природи задовго до того, як почало філософувати з 

цього приводу. Але первинне усвідомлення цього процесу стародавніми фі-

лософами призвело лише до обмеженого розуміння його сутності. У цьому 

плані «індукцію древніх добре описав Бейкон, назвавши її „Inductio per 

enumerationem simplicem, ubi non reperitur instantia contradictoria” („індукція 

через простий перелік, доки не трапиться суперечливий випадок”). Вона 

по лягає у приписуванні статусу загальних істин усім твердженням, які є іс-

тинними в усіх випадках, про які нам довелося знати. Цей різновид індукції 

є природним для розуму, що є необізнаним у наукових методах» [Mill, 1974: 

p. 312]; його ж справжнім психологічним підґрунтям є схильність (про-

диктована чи то інстинктом, чи то законом асоціацій) «виводити майбутнє 

з минулого, відоме з невідомого» внаслідок «простої звички очікувати, що 

те, що виявилося правильним одного разу чи кілька разів і жодного разу не 

виявилося хибним, виявиться істинним знову» [Mill, 1974: p. 312]. Лише 

значно пізніше з’являється ідея пошуку чи експериментального досліду іс-

тини, тобто «допитування природи [interrogating nature] (користуючись ви-

словом Бейкона)» [Mill, 1974: p. 312]. Цей останній, уперше перетворивши 

індукцію на по-справжньому науковий метод, тим самим заслужив титул 
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«фундатора індуктивної філософії», хоча теперішні дослі ди природи вже 

«значно перевершили Бейконову концепцію індукції» [Mill, 1974: p. 313].

Аналіз як передумова індукції
Говорячи про «перевершення Бейконової концеп-

ції індукції», Міл, безумовно, мав на увазі не лише фактичні успіхи сучас-

ного йому природознавства, але й власний досвід розвитку та системати-

зації індуктивного методу, всебічно викладений ним у «Системі логіки» 3. 

Але принаймні одна істотна риса в Міловому та Бейконовому описах ін-

дуктивного методу залишилася практично незмінною. Обидва філософи 

виходять з того, що першим кроком застосування індуктивного методу 

неодмінно має бути систематично виконана процедура аналізу.

Сам Бейкон наголошував на цьому аспекті значно менше, ніж на ас-

пекті власне індукції, обстоюючи який він і заслужив почесний титул 

«фундатора індуктивної філософії». Але тексти Міла добре показують, що 

«аналітичний» аспект Бейконової спадщини не тільки не залишився по-

за увагою його британських нащадків, а й породив серед них цілу наскріз-

ну традицію осмислення аналітичності як засадничого для філософії ме-

тодологічного принципу.

На початку статті Міла 1842 року, присвяченої філософській спадщи-

ні Барклі, можна знайти цікаву згадку про ще один спосіб структурування 

попередньої історії британської філософії, про який ми не мали нагоди 

згадати раніше. Виняткове значення висунутої Барклі теорії зору, вважає 

Міл, полягає в тому, що вона виявилася прийнятною для обох ворогуючих 

між собою британських філософських таборів; «і коли настільки багато ін-

ших висновків аналітичної школи філософії свідомості (курсив мій. — О. П.) 

(analytical school of mental philosophy), школи Гобса і Лока, були несамо-

вито відкинуті супротивною школою здорового глузду чи вроджених принципів 

(курсив мій. — О. П.), ця єдина доктрина була визнана й підтримана про-

відними мислителями обох шкіл однаковою мірою. Адам Сміт, Рід, Стюарт 

і В’ювел (не виходячи за межі нашого власного острова) зробили цю доктри-

ну так само своєю власною і доклали так само багато зусиль, аби запрова-

дити й пояснити її, як і Гартлі, Браун, чи Джеймс Міл» [Mill, 1978: p. 247].

Як бачимо, «аналітична школа філософії» в Британії не лише існува-

ла, але й відкрито проголошувала своє вже принаймні двохсотрічне 4 іс-

нування ще у першій половині XIX сторіччя!

3 Повна назва твору: «Система умоглядної та індуктивної логіки, що є систематизованим 

оглядом принципів унаочнення і методів наукового дослідження».
4 Якщо вести відлік від творів Гобса 1640-х років. Якщо почати відлік британської «ана-

літичної школи філософії» від самого Бейкона (для чого, як ми зараз побачимо, є 

серйозні підстави), її вік слід буде вважати ще більшим
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Уважний розгляд того, як саме Міл поєднує у своїх епістемологічних 

рекомендаціях методологічні принципи індукції та аналізу, показує, що 

Раселу та Муру тут також було чого повчитися — незалежно від того, за-

позичили вони (без посилань) відповідні принципи саме у Міла чи увібра-

ли їх у себе разом із загальним «духом» успадкованої ними британської мо-

дерної філософської традиції.

Отже, «першим кроком індуктивного дослідження» Міл називає не 

що інше, як «умоглядний (mental) аналіз складних явищ на їхні елемен-

ти». Цей крок є першим етапом складної операції з пізнання природних 

причинно-наслідкових ланцюжків, яку Міл загалом також називає «ана-

літичною». «На перший погляд, природний порядок щомиті видається 

хаосом, за яким йде інший хаос», — розмірковує Міл. Аби позбутися цьо-

го враження, «ми мусимо розкласти (decompose) кожний хаос на одиничні 

факти. Ми мусимо навчитися бачити в хаотичному антецеденті (chaotic ante-

cedent) множину окремих антецедентів (a multitude of distinct antecedents). 

Цей крок, якщо його вдасться здійснити, сам по собі ще не розкаже нам, 

яка попередня подія неодмінно пов’язана з якою наступною подією. Аби 

визначити це, ми мусимо спробувати розокремити факти — один від одно-

го — не тільки у наших розумах, а й у природі. Втім, спершу мусить відбу-

тися умоглядний аналіз» [Mill, 1974: p. 379] і лише після цього, наступним 

кроком, можна вже перейти й до «дійсного роз’єднання (actual separation) 

цих елементів складних явищ» [Mill, 1974: p. 381].

Аби гідно оцінити ці міркування Міла, слід врахувати, що йому йде-

ться не просто про здійснення загальної логічної процедури аналізу, чого 

було б явно недостатньо, аби називати відповідну філософську школу 

«аналітичною». Йдеться про те, що лише аналіз може надати нам первин-

ний мате ріал для подальшого здійснення індукції, необхідною передумовою 

якої, коли вона набуває значення провідного філософського принципу, є 

первинність окремих простих складових стосовно кожного складеного з них 

цілого.

Виділені курсивом тези можна вважати формулою поєднання не ли ше 

методологічних настанови аналізу та індукції, але заодно й цілої «ана-

літичної маґістралі» в усій британській філософській традиції. Адже по 

суті (якщо не за формою вислову) під ними, безумовно, підписалися б чи 

не всі провідні британські філософи від Бейкона і Лока до Мура і Расе ла 

включно.

Зокрема, саме цей спосіб поєднання аналізу та індукції впроваджує у 

своїй Instauratio Magna Бейкон, застосовуючи його одночасно і до аналізу 

людського розуму, що пізнає природу, і також до власне пізнання приро ди, 

як його має здійснювати той-таки людський розум. «У природі, — наго-

лошує Бейкон, — насправді не існує нічого крім індивідуальних тіл, які 
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закономірно здійснюють чисті індивідуальні дії» [Bacon, 1968: p. 228] 5; у 

свою чергу, ці тіла можна розглянути як «скупчення чи поєднання простих 

природ» [Bacon, 1968: p. 230] 6. Дістатися ж цих «простих природ» ми може-

мо не інакше як послідовним застосуванням процедури аналізу: «що біль-

ше дослідження наближається до простих природ, то більше все буде ви-

кладене ясно й прозоро; справа переходить від складного до простого, від 

несумірного до сумірного, від глухого до того, що підраховується, від не-

скінченного й хиткого до визначеного й певного — як це трапляється з еле-

ментами письма і тонами співзвучності» [Bacon, 1968: p. 234—235] 7.

І лише після того, як інтелекту, для кожної так відокремленої «приро-

ди», будуть подані «всі занотовані приклади, що сходяться у цій природі», 

можна, нарешті, «застосувати законну й правильну індукцію, яка є самим 

ключем тлумачення» [Bacon, 1968: p. 236] 8.

Не завжди помічають, що паралельно з природою Бейкон у цьому са-

мому творі поводиться так само і з людським розумом, який у його почат-

ковому (до філософського втручання) стані є «якоюсь сумішшю й хаосом 

багатьох вірувань і багатьох уявлень, що їх ми випадково набули навіть ще 

й від самого дитинства» [Bacon, 1968: p. 201] 9. Аналізом цього «хаосу ан-

тецедентів» є, власне, уся перша частина «Нового Органону»; первинними 

ж складовими, які є вихідною точкою для всіх подальших індукцій, є, звіс-

но ж, коректно сформовані «аксіоми», як-от «приписи чи аксіоми перетво-

рення тіл» [Bacon, 1968: p. 230] 10, які відіграють роль первинних настанов 

правильно (тобто індуктивно) зорієнтованого процесу пізнання.

З іншого боку, ті самі патерни індуктивно-аналітичного мислення з пов-

ною очевидністю проступають і в хрестоматійній для «ранньої аналітичної 

філософії» XX сторіччя статті Дж. Е. Мура «Природа судження». Жор стко 

опонуючи Бредлі, який цілком традиційно розглядав істину та хибу як за-

лежні «від стосунків наших ідей та реальності» [Moore, 1993: p. 1], Мур, 

5 Licet enim in natura nihil vere existat praeter corpora individua, edentia actus puros in-

dividuos ex lege («Новий Органон», друга книга афоризмів, афоризм II).
6 … turmam sive conjugationem naturarum simplicium (друга книга афоризмів, афоризм V).
7 … quo magis vergit inquisitio ad naturas simplices, eo magis omnia erunt sita in plano et 

perspicuo; translato negotio a multiplici in simplex, et ab incommensurabili ad com men-

surabile, et a surdo ad computabile, et ab infinito et vago ad definitum et certum; ut fit in 

elementis literarum, et tonis concentuum (друга книга афоризмів, афоризм VIII).
8 … super naturam datam primo facienda est comparentia ad intellectum omnium instantiarum 

notarum, quae in eadem natura conveniunt (…) adhibenda est inductio legitima et vera, quae 

ipsa clavis est interpretationis (друга книга афоризмів, афоризми X, XI).
9 …ratio illa humana, quam habemus, ex multa fide, et multo etiam casu, nec non ex puerilibus, 

quas primo hausimus, notionibus, farrago quaedam est et congeries (перша книга афориз-

мів, афоризм XCVII).
10 …praeceptum sive axioma de transformatione corporum (друга книга афоризмів, афо-

ризм V).
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навпаки, тлумачить істину та хибу як властивості, внутрішньо прита ма н ні 

самому судженню, чим прагне покласти край будь-яким настановам бред-

лівського холізму. Для цього треба, знов-таки, спершу аналітично роз-

класти судження на їхні прості й первинні складові — якими у цьому разі є 

«поняття» (concepts), що ними Мур, із посиланням на «Кантовий опис його 

“Begriff ”», пропонує повністю заступити звичні для Бредлі «ідеї» [Moore, 

1993: p. 2]. В логіці цієї статті Мура світ і речі складені з понять точ нісінько 

так само, як у Бейкона природа складена з тіл, а ці останні — з «простих 

природ»: «Отже, видається необхідним розглянути світ як сформований з 

понять. Вони є єдиними об’єктами знання. Вони не можуть бути розгля-

нутими як за суттю абстракції чи то від речей, чи то від ідей, оскільки те й 

інше, якщо стосовно них взагалі щось може бути істинним, складені ні з 

чого іншого, як із понять. Річ стає зрозумілою (intelligible), коли вона ана-

літично розкладається на свої складові поняття (is analysed into its consti-

tuent concepts). Матеріальне розмаїття речей, яке зазвичай беруть за від-

правну точку, є лише похідним; а тотожність поняття у кількох різних 

речах 11, яке за вказаного припущення (про первинність “матеріального 

розмаїття речей”. — О. П.) видається проблемою для філософії, тепер, якщо 

воно натомість буде взято за відправну точку, зробить подальше виведен-

ня легким (will… render the derivation easy)» [Moore, 1993: p. 8].

Як бачимо, риторичні наголоси у Мура відчутно пересуваються з «ін-

дукції» на «аналіз», але загальна схема міркування, заповідана «аналітичній 

філософії» Бейконом і передана їй транзитом зокрема й через Міла, не 

зазнає жодних серйозних змін. Ту ж саму аналітичність і ту ж саму пер-

винність простих складників перед будь-якими комплексами Мур ще раз 

підкреслює на самому завершенні його безумовно програмного для «аналі-

тичної філософії» тексту: «З нашого опису судження, отже, мусять зни к-

нути всі посилання чи то на розум (mind), чи то на світ. Ні той, ні той не 

можуть надати „ґрунт” для будь-чого, хіба лише тією мірою, якою вони є 

складними судженнями. Природа судження є більш остаточною, ніж при-

рода кожного з них, і менш остаточною, ніж лише природа його складо-

вих — природа поняття чи логічної ідеї» [Moore, 1993: p. 18] 12.

Органічна належність Міла до цієї наскрізної британської традиції — 

маємо повне право сказати: особливої британської філософської культури — 

не викликає жодних сумнівів. Понад те, Мілу вдається ще оздобити цю 

11 Ідеально точне відтворення «простих природ» Бейкона!
12 Можна додати, що в «Трактаті» Вітґенштайна цілком подібну конструкцію (див. 

2.01) складають стани речей чи справ (Sachverhalten; англ. states of affairs) та їхні скла-

дові, предмети/речі (Gegenständen, Sachen, Dingen; англ. objects, things), що прекрас-

но вписує його роздуми в річище саме британської «аналітичної» філософської тра-

диції.
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традицію деякими особливими відтінками, яких ми не знаходимо у його 

щойно згаданих наступників та попередників. Зокрема, Міл знаходить не 

лише дотепне, а й глибоке пояснення того, де і коли нам варто покласти 

край власним зазіханням і на осягання всесвіту як цілого, і також на про-

никнення у його найдрібніші деталі: «Встановити стан усього всесвіту в 

кожний конкретний момент неможливо, але це також було б марно. Роб-

лячи хімічні експерименти, ми не вважаємо за потрібне занотувати розта-

шування планет, оскільки досвід показує, і для цього достатньо вже най-

більш поверхового досвіду, що у таких випадках ця обставина не є істотною 

для результату. І навпаки, за часів, коли люди вірили в таємні впливи небес-

них тіл, було б неправильним для філософії не встановити точні умови 

цих тіл на момент експерименту. Що ж до міри детальності розумового 

розділення (mental subdivision), якби ми були зобов’язані розкладати те, 

що ми спостерігаємо, на його найпростіші елементи, тобто буквально на 

одиничні факти (курсив мій. — О. П.), складно було б сказати, де б ми їх 

здобули: адже навряд чи ми можемо колись стверджувати, що наше роз-

ділення будь-чого досягло остаточних одиниць. Але, на щастя, це також 

непотрібно. Єдина мета розумового розділення — це підказати потрібне 

фізичне відокремлення, яке ми можемо або здійснити самі, або шукати у 

природі; і ми вже зробили достатньо, коли довели розділення до того мо-

менту, коли ми можемо бачити, яких спостережень чи експериментів ми по-

требуємо. Єдине, що необхідно, — щоб ми, хоч би в який момент наразі зу-

пинилося наше розумове розділення фактів, були готовими і спроможними 

просувати його й надалі, як потребує ситуація, і не дозволяли ув’язнити 

свободу нашої здатності розрізнення (freedom of our discrimina ting faculty) 

клаптиками і смужками звичайної класифікації» [Mill, 1974: p. 380—381].

Цим простим і дотепним прийомом Міл не лише перевершує всіх його 

щойно згаданих співвітчизників у гнучкості визначення постульованих 

ними всіма «першоелементів індукції» (адже він не визначає їх раз і на-

завжди, а пропонує щоразу «призначати» такими ті чи ті досвідні знахідки 

залежно від конкретної практичної потреби), а й доволі вправно ухиляє-

ться від другої антиномії Канта: адже загальнотеоретичне питання про те, 

чи є у світі щось «просте» (einfach), з чого складена кожна «складна суб-

станція» (zusammengesetzte Substanz), просто втрачає актуальність, коли 

межа простого та складного виявляється плинною, але не до абстрактної 

«нескінченності», а щоразу залежно від наших завжди конкретних і завжди 

обмежених практичних потреб.

Натомість з проблематикою четвертої антиномії Канта, що випробо-

вує пізнавальну спроможність людини у застосуванні вже не до природи, а 

до Бога (псевдонімом якого в самій антиномії є schlechthin notwendiges We-

sen, «цілком необхідна сутність»), ситуація у Міла склалася не настільки 
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вдало. Як ми зараз побачимо, цей аспект Мілової епістемології розкриває 

не лише її силу, а й пов’язану з нею «вроджену» обмеженість, зокрема й 

історико-філософського ґатунку.

Історичні межі аналітичної традиції
Почнемо з того, що Міл беззастережно приєднує-

ться до свого опонента Гемілтона у відкиданні тези про інтуїтивне пізнан-

ня людиною Бога, що її обстоював головний опонент Гемілтона Віктор 

Кузен. На думку останнього (як її подає Міл), у кожному акті свідомості є 

три елементи: скінченний, складений з усвідомлення себе й розмаїття скін-

ченних істот навколо себе; нескінченний, який і є усвідомленням Бога як 

нескінченної причини та абсолютної єдності, що перевершує й охоплює 

собою все розмаїття скінченних істот; а також останній, третій елемент, 

що полягає у встановленні стосунків між скінченним та Богом [Mill, 1979: 

p. 35—36]. Міл цілком підтримує Гемілтона, який з цих трьох елементів 

свідомості визнає лише перший; від себе Міл також додає, що доктрину 

«безпосереднього чи інтуїтивного знання Бога» він вважає «поганою мета-

фізикою, що спричиняє хибне розуміння природи та меж людських зді-

бностей і ґрунтована на поверховій та помилковій психології» [Mill, 1979: 

p. 36]. Але на цьому згода Міла з Гемілтоном вже й завершується. Міл вва-

жає, що Гемілтон, слушно відкинувши ідеї Кузена, по суті не спростував 

ці останні, по-перше, тому, що не менше хибними є й думки з цього при-

воду самого Гемілтона, а по-друге, тому, що для спростування взагалі будь-

якої доктрини, що посилається на інтуїцію, необхідно «продемонструвати, 

що вона є хибною інтерпретацією фактів» — що, у свою чергу, можна зро-

бити лише «показавши, яким іншим шляхом могли виникнути ті наявні 

сприйняття, які хибно вважають інтуїтивними» [Mill, 1979: p. 59] 13.

Гемілтон же, на думку Міла, марно витратив чимало зусиль на дове-

дення неможливості знати «Абсолют» (інтуїтивно, а втім, і у будь-який 

інший спосіб), хоча б тому, що не здогадався замінити «метафізичну аб-

стракцію „Абсолют” більш зрозумілим конкретним виразом „щось аб-

солютне» — хоча другий не лише є цілком леґітимним як такий, але й вка-

зує єдино можливий спосіб хоч якось осмислити цю першу [Mill, 1979: 

p. 45]. Справді, «коли нам говорять про Абсолют взагалі, чи про Абсолют-

ну Істоту, навіть якщо її називають Богом, ми можемо, і — аби дізнатися, 

про що йдеться, насправді мусимо — спитати: абсолютну в чому? Чи йде-

ться, приміром, про абсолютне благо, чи абсолютне знання? чи раптом ви 

маєте на увазі абсолютне невігластво, або ж абсолютну злісність? адже 

13 В останній репліці чується прозорий натяк на фірмове Мілове пояснення психологіч-

них феноменів із посиланням на дію «закону асоціацій».
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кожне з цього є так само Абсолютом, як і інше. А коли ви говорите про 

щось абстрактне, що називається Абсолют, ви маєте на увазі одну чи кілька 

названих якостей? або ж, можливо, їх усі?» [Mill, 1979: p. 45—46].

Міл вочевидь знаходить тут нове поле для продовження своєї непри-

миренної боротьби з нелеґітимними абстракціями й намагається щосили 

«дотиснути» на цьому полі свого супротивника. Будь-яке слово, продовжує 

він, «позбавлене сенсу (is devoid of meaning), якщо воно не посилається на 

якісь предикати. Абсолютне мусить бути абсолютно чимось — абсолютно 

тим чи абсолютно цим. Відтак, Абсолют (як такий. — О. П.) мусить бути 

родом, який охоплює все, що є абсолютно будь-чим — хоч би що там ха-

рактеризувалося будь-яким предикатом у довершеній повноті. Отже, якщо 

нам кажуть, що є одна Істота, яка є Абсолютом — не чимось абсолютним, 

але самим Абсолютом, — це твердження можна зрозуміти лише так, що ця 

гадана Істота має в абсолютній повноті всі предикати: вона є абсолютно 

гарною й абсолютно поганою, абсолютно розумною й абсолютно дурною 

тощо. Концепція такої істоти — я не скажу: „такого Бога” — є гіршою, ніж 

купа заперечень; це купа протиріч, і наш автор (Гемілтон. — О. П.) міг би 

не завдавати собі клопоту доведення, що ця річ є невідомою, бо єдиний 

спосіб її словесного опису вже спричиняє неможливість її існування. На-

полягати на цьому трюїзмі не зайве, оскільки були й філософи, які бачили, 

що таким мусить бути значення „Абсолюту”, і все ж визнавали його реаль-

ністю. „Що ж це за Абсолютна Істота, — питав Геґель, — якщо вона не 

містить у собі всього дійсного, включаючи навіть зло?” 14. Безперечно, так; 

а отже, необхідно визнати або те, що Абсолютної Істоти не існує, або те, що 

закон, за яким суперечливі твердження не можуть обидва бути правильни-

ми, не стосується Абсолюту. Геґель обрав цю другу альтернативу, і цим, 

серед іншого, справедливо заслужив честь, яку, ймовірно, нададуть йому 

нащадки: а саме, честь логічного винищення трансцендентальної метафі-

зики через серію reductiones ad absurdissimim (доведень до найвищого аб-

сурду)» [Mill, 1979: p. 46—47].

Вітчизняний читач, обізнаний в історії європейської філософії, без-

умовно вже оцінив не лише дотепність, але й історико-філософську об-

меженість цих міркувань Міла. Зокрема, Міл чи то не знає, чи то свідомо 

іґнорує цілком традиційну для середньовічного богослов’я доктрину, згід-

но з якою всі перераховані Мілом неґативні властивості (погане, дурне, зле 

тощо) є не більше ніж браком відповідних позитивних властивостей (гар-

14 Цю цитату Міл наводить із посиланням на Менсела, який переклав її з Геґелевих 

«Лекцій по історії філософії», посилаючись на: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorle-

sungen über die Geschichte der Philosophie, ed. Carl Ludwig Michelet, in Werke, 20 vols. 

(Berlin:Duncker and Humblot, 1834—54), Vol. XV, p. 275 (посилання відтворене за: [Mill, 

1979: p. 47]).
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не, розумне, добре тощо). Приміром, у Псевдо-Діонісія знаходимо: «Доб-

ро походить від єдиної й загальної причини, а зло — від багатьох і частко-

вих нестач. Бог розглядає зло як добро, й перед ним причини зол є силами, 

що творять добро… Залишається [вважати], що зло є неміччю й нестачею 

добра» [Διονυσιος, 1978: π. 88] 15.

З цього погляду, можна було б стверджувати, що Міл вдається до не-

припустимого кроку, приписуючи Богові водночас абсолютну наявність і 

абсолютний брак тієї самої властивості (а не протилежних властивостей, 

як може видатися з наведеної вище цитати). І навіть якщо визнати цей крок 

Міла в якомусь розумінні леґітимним, його і в цьому разі можна було б 

довести до теологічного ладу, згадавши на додачу до Псевдо-Діонісія ще 

й добре відомого Геґелю Миколу Кузанського, з його принципом coinci-

den tia oppositorum і ретельною ієрархією теологічних стверджень та запере-

чень — коли у заперечній теології «більш істинними за інші» виявляються 

ті заперечення, «які вилучають з найдосконалішого недосконале, як-от „Бог 

не є каменем” більш істинне, ніж „Бог не є життям чи розумністю”, і „Бог не 

є оп’янінням” правильніше, ніж „Бог не є чеснотою”», натомість у ствер-

джувальній теології, навпаки, «більш істинним є ствердження, що називає 

Бога розумністю й життям, а не землею, каменем чи тілом» [Cusanus, 2008] 16. 

З іншого боку, втім, варто визнати й те, що до модерного переосмислення 

і, у певному розумінні, розмивання цієї середньовічної традиції долучився, 

безумовно, і сам Геґель — хоча б тим, що на власний ризик переосмислив 

зло не як брак, а як заперечення, ввівши його у такому вигляді у свій «Аб-

солют» і тим самим емансипувавши цей Абсолют настільки, що сторон-

ньому спостерігачеві було вже надзвичайно важко впізнати у ньому тра-

диційного Бога християнства.

На відміну від Геґеля, Міл намагається будь-що втриматись у межах 

тих міркувань і ідей стосовно Бога, які вписувалися б у межі, по-перше, 

традиційної британської розсудливості, по-друге, його власних засад філо-

софського емпіризму. Тому його боротьба проти хибних, на його думку, 

уявлень про Бога є насправді боротьбою за адекватне уявлення про людські 

можливості пізнання, а зовсім не боротьбою проти Бога на знищення (як 

можна подумати по деяких вирваних із контексту цитатах). Тому в супе-

речці Кузена і Гемілтона, де перший стверджує, а другий заперечує можли-

15 Τὸ ἀγαθὸν ἐκ μιᾶς καὶ τῆς ὅλης αἰτίας, τὸ δὲ κακὸν ἐκ πολλῶν καὶ μερικῶν ἐλλείψεων. Οἶδεν ὁ 
θεὸς τὸ κακόν, ᾗ ἀγαθόν, καὶ παρ᾿ αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν κακῶν δυνάμεις εἰσὶν ἀγαθοποιοί. (…) 
Λείπεται ἄρα τὸ κακὸν ἀσθένεια καὶ ἔλλειψις τοῦ ἀγαθοῦ εἶναι.

16 …nihilominus, quod negationes removentes imperfectiora de perfectissimo sunt veriores ali-

is; ut quia verius est Deum non esse lapidem quam non esse vitam aut intelligentiam, et non 

es se ebrietatem quam non esse virtutem (…) verior est affirmatio Deum dicens intelligentiam 

ac vitam quam terram, lapidem aut corpus (кн. 1, гл. 26).
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вість пізнання людиною «нескінченного» і «абсолютного», Міл не приєд-

нується до жодного з них, а натомість холоднокровно зауважує, що ці два 

поняття є зовсім неоднорідними: якщо «нескінченне», принаймні у таких 

сполученнях як «нескінченний простір» чи «нескінченна тривалість», є 

цілком зрозумілим і не потребує пояснень, «Абсолют» може розумітися 

досить по-різному. «Приміром, стверджувати абсолютний мінімум мате-

рії — це заперечувати її нескінченну подільність. Або ж ми можемо каза-

ти про абсолютно, але не нескінченно, чисту воду» — маючи на увазі «аб-

солютну межу» її чистоти «у думці, якщо не в реальності» [Mill, 1979: p. 37]. 

У цьому розумінні «абсолютне» радше контрастує з «нескінченним», відтак 

ми не можемо одночасно приписувати Богові (як і взагалі жодному атри-

бутові) як одне, так і інше. Але в іншому розумінні «абсолютне» також може 

«означати ціле того, до чого воно застосоване, але не вимагаючи, аби це 

ціле було скінченним. Якщо, наприклад, припустити істоту із нескінчен-

ними здатностями, знання цієї Істоти, будучи досконалим, мусить бути 

нескінченним; а отже, у припустимому значенні терміна, воно може нази-

ватися воднораз нескінченним і абсолютним. У цьому розумінні немає не-

послідовності чи недоречності у приписуванні обох цих слів Богові» [Mill, 

1979: p. 37—38].

Подібне ж аналітичне «розчищення» уявлень про Бога знаходимо і в 

іншому місці: «Варто зазначити, що сумнів у тому, чи зберігають застосо-

вані до Бога слова своє людське значення, відчувається лише тоді, коли ці 

слова стосуються його моральних атрибутів. Це ніколи не стосується його 

сили. Ми ніде не чуємо, щоби нам казали, що всемогутність Бога не має 

розумітися як нескінченний ступінь сили, яку ми знаємо в людині та при-

роді, і, напевне, вона не означає, що він спроможний вбити нас чи прису-

дити нас на довічне пекло. Божественна сила завжди тлумачиться у цілком 

людському розумінні, проте Божественна доброта і справедливість мусять 

розумітися як такі лише у якомусь незбагненному значенні. Чи буде не-

справедливо припустити, що причиною цього є потреба тих, хто говорить 

від імені Бога, у людській концепції його сили, бо ідея, яка може вселяти 

благоговійний страх і примушувати до покори, мусить звертатися до реаль-

них почуттів?» [Mill, 1979: p. 104].

При всій позірній антиклерикальності подібних заяв Міл і тут цілком 

послідовно зберігає свою головну епістемологічну настанову: судити не 

стільки про сам «потойбічний» предмет, скільки про прийнятність тих 

шляхів, якими розум намагається дістатися тієї чи іншої думки про нього. 

Тому Міл у принципі не виключає, що «світом править істота, чиї атрибути 

нескінченні, але якими вони є — ми не можемо дізнатися, як і про те, яки-

ми є принципи її правління», — крім хіба того, що ці принципи правлін-

ня не збігаються з нормами людської моралі. Міл, певна річ, далекий від 
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то го, щоб захищати ідею існування такої істоти від власного імені; але 

подібний опис принаймні є внутрішньо послідовним, і тому Міл демон-

стративно готовий сприйняти його з усією серйозністю: «переконайте мене 

у цьому, і я бути вірити у цю істоту як можу. Але коли мені кажуть, що я 

мушу вірити у це і водночас називати цю істоту іменами, які виражають і 

стверджують найвищу людську моральність, я чітко відповідаю, що не буду 

цього робити. Хоч би яку силу така істота мала наді мною, одне вона не 

зможе зробити: вона не змусить мене поклонятися їй. Я не називатиму доб-

рою цю істоту інакше ніж у тому розумінні, в якому я застосовую цей епітет 

до своїх ближніх; і якщо така істота прирече мене до пекла за відмову так її 

називати, до пекла я й піду» [Mill, 1979: p. 103].

Отже, або ми вважаємо Бога справді «абсолютною» і «незбагнен ною» 

істотою — але тоді нам слід позбавити його образ будь-яких залишків ан-

тропоморфності; або ж, навпаки, ми змальовуємо собі Бога за нашими 

людськими мірками, але тоді нам слід облишити будь-які зазіхання на 

розуміння його сутності, незалежно від того, вважаємо ми її збагненною 

чи незбагненною. Природно, що саме другий, по суті цілком феноменаліст-

ський, шлях подобається Мілу найбільше. Що Міл справді готовий сказати 

про Бога від себе, і сказати цілком щиро — так це те, що «все, що стосуєть-

ся Бога, я вважаю проблемою (доречності. — О. П.) висновків; я додав би — 

висновків a posteriori» [Mill, 1979: p. 36], що, між іншим, повністю узгоджу-

ється із поглядами на цю проблему Лока [Панич, 2007: с. 97—99]. В іншому 

місці ту саму думку Міл висловлює значно більш поширено і перекон ливо: 

«Ми не маємо жодного іншого знання про Бога, ніж таке саме, яке ми ма-

ємо про людину чи матерію… Я знаю щось про людину та природу, не як 

вони є в собі, але як вони є стосовно нас; і так само стосовно нас, але не як 

він є в собі, я припускаю в собі певне знання про Бога. Атрибути, які я при-

писую йому, такі як доброта, знання, сила, всі є відносними… Все, що я 

претендую приписувати Богові, — це ці відносні атрибути, кожен з них у 

нескінченному ступені. Якщо я відкидаю доктрину як несумісну з 

Божественною природою, це тому, що вона несумісна не з тим, яким Бог є 

в собі, а з тим, яким він явив себе нам. Якщо моє знання Бога лише фено-

менальне, відкинуті мною заяви щодо нього є також феноменальними… 

Існують ті самі підстави відкидати якийсь приписуваний факт як не гідний 

Бога, як і відкидати інший приписуваний факт як не гідний Тюрґо чи 

Вашинґтона — яких я також не знаю як ноумени, а лише як феномени» 

[Mill, 1979: p. 100].

Феноменалізм Міла черговий раз підтверджує тут свою засадничу епі-

стемологічну нейтральність: оскільки все, що ми взагалі знаємо, ми рівною 

мірою знаємо лише феноменально, у нас існує не більше підстав зазіхати 

на розуміння сутності Бога, ніж зазіхати на розуміння сутності матерії чи 
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людини (по суті, всі ці зазіхання однаково марні), але у нас також і не біль ше 

підстав заперечувати існування чи певні властивості Бога, ніж ми маємо для 

заперечення існування чи певних властивостей матерії або інших представ-

ників людського роду. Ось що мав на увазі Міл, коли казав, що обстоювана 

ним доктрина «є сумісною і з прийняттям, і з запереченням теорії Барклі»!

Історико-філософська «короткозорість» Міла, який, приділяючи ре-

тельну увагу античній та модерній філософії, цілком та повністю іґнорує 

геть усю спадщину філософії середньовіччя, інколи виглядає як прикрий 

недолік. Приміром, коли Міл, погоджуючись із Гемілтоном, що «все знан-

ня стосується множинних і різних речей», відтак «річ є знаною для нас 

лише як відмінна від чогось ще», додає до цього, що «це одне з глибоких 

психологічних спостережень, яким світ завдячує Гобсу» [Mill, 1979: p. 50—

51], це знову виглядає як скандальне забуття Миколи Кузанського, який 

висловлював цю саму думку на цілих триста років раніше: «Отже, будь-

який дослід полягає у більш легкому чи більш важкому порівнянні сумір-

ного; тому нескінченне як нескінченне, що уникає всякої сумірності, є 

невідомим» [Cusanus, 2008] 17, — з чого для Кузанського якраз і випливає, 

що єдиного й незрівнянного Бога ми можемо осягати лише парадоксаль-

ним способом «вченого незнання». Але не будемо забувати, що й забуття 

(бодай тимчасове) інколи також буває корисним — ба більше: буває й не-

обхідним для подальшого розвитку культури. Тож перед тим, як засуджува-

ти Міла за його очевидну історико-філософську «забудькуватість», дослу-

хаємося до застереження його молодшого німецького сучасника Фридриха 

Ніцше: «Забуття потрібне для будь-якої дії, як для будь-якого органічного 

життя потрібне не лише світло, але й темрява. Людина, яка хотіла б геть усе 

переживати історично, була б схожа на особу, змушену утримуватися від 

сну, або на тварину, зобов’язану жити постійно повторюваним ремиґан-

ням» [Nietzsche, 1874] 18.

У цьому разі, «забуваючи», умисно чи несвідомо, про багатовікову 

спадщину середньовічної філософської думки, Міл безумовно полегшує 

собі завдання прощання з її пізніми й, у такій формі, вочевидь уже віджи-

лими залишками. Адже, відмовляючись мислити Бога водночас і антропо-

морфним і незбагненним, Міл тим самим остаточно розриває ту саму 

напру женість думки між позитивним та неґативним богослов’ям, яка біль-

ше тисячі років була джерелом і неспокою, і натхнення для багатьох генера-

17 Omnis igitur inquisitio in comparativa proportione facili vel difficili existit; propter quod 

infinitum ut infinitum, cum omnem proportionem aufugiat, ignotum est (кн. 1, гл. 1).
18 Zu allem Handeln gehört Vergessen: wie zum Leben alles Organischen nicht nur Licht, 

sondern auch Dunkel gehört. Ein Mensch, der durch und durch nur historisch empfinden 

wollte, wäre dem ähnlich, der sich des Schlafens zu enthalten gezwungen würde, oder dem 

Thiere, das nur vom Wiederkäuen und immer wiederholten Wiederkäuen leben sollte.
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цій християнських мислителів (а для декого залишається такою ще й до 

сьогодні) і відлуння якої (нехай дуже слабке й викривлене) можна ще від-

чути у його опонентів Кузена та Гемілтона.

Ще більшу іронію історії, мабуть, можна побачити в тому, що силою, 

яка у філософії Міла тим самим рішуче бере гору над середньовічним бо-

гослов’ям (точніше, над тими рештками, що залишилися від нього у творах 

деяких Мілових сучасників), виявилася… Аристотелева логіка, яка у такий 

спосіб неначе реваншувалася за багатовікове переборення її засад різни-

ми представниками християнської богословської та філософської думки — 

від Тертуліана з його знаменитим «credibile est, quia ineptum est… certum 

est, quia impossible» 19 і до Геґеля з його «діалектичною логікою», прибічни-

кам якої (зокрема й за радянських часів) так і не вдалося переконати адеп-

тів класичної Аристотелевої логіки, що Геґелева новація не знищує, а лише 

діалектично «зберігає/скасовує» (aufheben) цю останню. Аби переконати-

ся, що саме класична логіка зіграла тут вирішальну роль, достатньо послу-

хати самого Міла: «той, хто щиро вірить в абсолютно доброго правителя 

світу, не має достатніх підстав відкидати приписування йому якоїсь дії, 

оскільки нам відома надто невелика частина усіх обставин такої дії, аби 

виправдати подібну недовіру. Але якщо сказане мені про цього правителя 

світу є таким, що його правдивість не можна підтвердити додаванням до 

моїх знань жодного факту, який тільки можна припустити; якщо його га-

дані способи поводження зі світом такі, що жодна уявна гіпотеза стосовно 

речей, відомих йому й невідомих мені, не може зробити ці способи суміс-

ними з добром та мудрістю у моєму розумінні цих термінів, тож ці способи 

залишаються у прямій суперечності з їхнім значенням; тоді, якщо закон 

суперечності є законом людської думки (курсив мій. — О. П.), я не можу вод-

ночас вірити у ці речі й вірити, що Бог є доброю і мудрою істотою» [Mill, 

1979: p. 104].

Як видається, Ніцше таки мав рацію — принаймні в тому розумінні, 

що жодна філософія не може рівною мірою «пам’ятати» й успадковува-

ти всі попередні філософські традиції одночасно. З цієї точки зору можна 

вбачати глибоку історичну закономірність у тому, що філософський лан-

цюжок, який простягнувся від ранньої християнської патристики до фі-

лософії Геґеля, практично повністю обминув Бейкона і започатковану 

ним потужну англомовну школу індуктивно-аналітичного філософського 

емпіризму. І навпаки: ланцюжок, що простягнувся від Аристотеля до Бей-

кона (попри все критичне ставлення другого до першого) й далі до всіх 

його англомовних нащадків, практично повністю обминув і християнську 

патристику, і післякантівську філософію німецького ідеалізму.

19 … «заслуговує віри, бо безглуздо… певно, бо неможливо» (De carne Christi V, 4).
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