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ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 

Своєму учневі Дитриху Манке Е. Гусерль одного 

разу зізнався, що він є ляйбніціанцем. Разом із 

Р. Декартом та І. Кантом Гусерль відносив Ляйб ні-

ца до тих філософів, які заклали метафізичні та ме-

тодологічні підвалини його феноменологічної тео-

рії. Вже під час роботи над «Логічними досліджен-

нями» Гусерль звертається до «Нових дослідів про 

людський розум» Ляйбніца. Гусерля цікавила тоді 

головним чином ідея «mathesis universalis», а також 

критика емпіризму взагалі та емпіричної теорії Ло-

ка зокрема. Інтерпретація критичних висловів Ляй-

 бніца на адресу Лока, на думку Р. Крис тин та К. Са-

каї, стала тим початковим пунктом, який привів 

Гусерля врешті-решт до його концепції транс цен-

дентально-феноменологічної свідомості («Ідеї чи-

стої феноменології і феноменологічної філософії») 

та концепції «Я як монади» («Картезіанські розду-

ми») [Phänomenologie und Leibniz, 2000: S. 12]. З 

іншого боку, теорія інтерсуб’єктивності Гусерля 

відкрила нові можливості в інтерпретації монадоло-

гії Ляйбніца. М. Гайдеґер, Ж.-П. Сартр, А. Гурвіч, 

Е. Фінк, З. Ромбах, Е. Пачі та багато інших пред-

ставників феноменологічного руху звертаються до 

Ляйбніца не тільки для того, щоб викласти своє ро-

зуміння його філософських поглядів, а й для того, 

щоб почерпнути у нього ідеї для розвитку своїх фе-

номенологічних концепцій. Ляйбніц був першим 

із філософів Нового часу, який зробив предметом 
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свого дослідження поняття феномена. Але його поняття феномена зда-

валося настільки неоднозначним і настільки відрізнялося від поняття 

феномена у Гусерля, що не давало ніяких підстав для ствердження про 

існування «феноменології Ляйбніца». На цьому тлі здається дивним твер-

дження Г. Позера, який указував на принципову важливість поняття «добре 

обґрунтованого феномена» для правильного розуміння внеску Ляйбніца 

у розвиток феноменологічної теорії. На його думку, досліджувати Ляйбні-

ца з погляду феноменологічної перспективи означає «розуміти його мона-

дологічну тезу phaenomena bene fundata у зв’язку з одночасним конститую-

ванням Я та миру в їхньому взаємозв’язку». «Оскільки, — роз’яснює він 

свою думку, — тимчасом як Гусерль намагається подолати суб’єктивну фі-

лософію шляхом включення у своє вчення поняття монади, Ляйбніц від 

самого початку виходить із cogito, щоб своє поняття перцепції як cogitatum 

завдяки репрезентації всіх інших монад універсуму визначити так, щоб 

проблема соліпсизму як проблема зовнішнього світу зовсім не могла ви-

никнути» [Poser, 2000: S. 20]. Мета пропонованої статті — на підставі аналі-

зу поняття «феномена» у Ляйбніца з’ясувати, чи можна говорити про «фе-

номенологію Ляйбніца», і якщо так, то спробувати встановити, які перед-

умови привели до її виникнення, а також виявити її специфічні риси та 

можливі впливи на феноменологію Гусерля.

У розвитку філософсько-методологічних поглядів молодого Ляйбні ца 

можна виокремити два етапи — конструктивно-метафізичний і натурфі-

лософський. У дисертації «Про комбінаторне мистецтво» (1666 рік) 

Ляйбніц намагається на підставі відношення «частина — ціле» пояснити 

та розв’язати як онтологічні, так і гносеологічні проблеми. Він виходить з 

передумови, що аналіз понять веде до надалі неподільних елементів, на 

підставі яких можна пояснити будь-яке явище. У цій праці він фактично 

не розмежовує метафізичний та гносеологічний підходи. Ситуація істот-

ним чином змінюється, коли Ляйбніц звертається до фізичної проблема-

тики і своє головне завдання бачить уже в тому, щоб розкрити метафізичні 

підстави сучасних природничо-наукових теорій і показати неправомір-

ність тих атеїстичних висновків, які були зроблені деякими представни-

ками механістичної філософії. Така постановка питання підводить його до 

необхідності переосмислити цілі метафізики. Головне завдання останньої 

він тепер убачає в тому, щоб глибше, ніж це робить сучасна наука, пояс-

нити суть явищ, на які спиралося і які намагалося пояснити сучасне при-

родознавство. При цьому Ляйбніц орієнтується головним чином на най-

більш проґресивну в ті часи частину природознавства — механіку. У 

«механістичних філософів» він запозичує і поняття феномена. Разом з ви-

значеннями, аксіомами та гіпотезами феномени у нього складають під-

ставу будь-якого емпіричного дослідження.
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Ляйбніц вочевидь повністю усвідомлював те, що сучасне математич-

не природознавство не потребує метафізичного обґрунтування. Він був 

переконаний, що сучасна фізика володіє достатніми засобами для того, 

щоб довести свою вірогідність. Таке обґрунтування, на його думку, необ-

хідне було радше самій метафізиці, щоб уникнути тих згубних практич-

них і світоглядних висновків, яких дійшли деякі сучасні метафізичні філо-

софи. Ці філософи, переконаний він, хибно інтерпретували досягнення 

сучасного природознавства, оскільки виходили з помилкових метафізич-

них передумов і помилкових уявлень про природу наукового знання. Ляй-

бніц ставить перед собою подвійну мету: по-перше, розкрити підстави ма-

тематичного природознавства і тим самим обґрунтувати його леґітимність 

з погляду гносеологічних, методологічних і метафізичних вимог, по-друге, 

побудувати «реальну метафізику», тобто таку метафізику, яка узгоджувала-

ся б як з фактами, так і з принципами наукового пізнання. Вірогідність ме-

тафізичного знання, яке у Ляйбніца набуває характеру гіпотези, ставиться, 

таким чином, у пряму залежність від вірогідності наукових фактів, а мета-

фізичний погляд, хоча й визнаний найдосконалішим, — у залежність від 

обґрунтованості гносеологічних і методологічних підстав науки, але насам-

перед від фундаментального для науки поняття феномена.

Нове завдання вимагало і нових методів його розв’язання. Зокрема ви-

явилось, що пояснити на підставі відношення «частина — ціле» рух, час та 

інші явища, які є ділимим до нескінченності континуумом, неможливо 

внаслідок того, що такого роду спроба базована на неспроможній переду-

мові існування далі неподільних елементів. Ляйбніц тепер намагається зро-

бити це на підставі відношення «субстанція — акциденція» або «субстан-

ція — модифікація». Таке рішення, здавалося б, випливало з тих завдань, 

які він поставив перед метафізикою. Ще не усвідомлюючи ясно всієї важ-

ливості поняття феномена, Ляйбніц головне завдання метафізики вбачав у 

тому, щоб дати таке «дійсне визначення поняття субстанції», яке дало б 

змогу вивести з нього всі спостережувані феномени науки. Поняття фено-

мена постає у нього фактично як антонім поняття субстанції і його визна-

чення поставлене у повну залежність від визначення поняття субстанції.

Як головну ознаку «дійсного поняття субстанції» він бере поширене в 

схоластичній літературі і відоме ще з часів античності визначення субстан-

ції як «єдиного самого по собі» («unum per se»). Проте необачно було б у 

випадку Ляйбніца говорити про просте запозичення. Правомірність по-

няття субстанції він обґрунтовує в полеміці з Локом, який дійшов висновку 

про непотрібність поняття субстанції взагалі. Лок стверджував, що ті, хто 

вперше дійшов поняття акциденцій як реальних істот, які повинні існу ва-

ти в чому-небудь, були вимушені винайти слово «субстанція» для їх під-

тримки. Він вважав, що поняття «субстанція» та «акциденція» мало корис-
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ні у філософії. Позиція Лока багатьом сучасникам здавалась досить кри-

тичною і виправданою з погляду тих вимог, які висувала до дослідження 

сучасна наука. Найважливішою з них була вимога не виходити за межі до-

свіду і стверджувати тільки те, що узгоджується з явищами. Лок фактично 

подав свого роду «феноменологічну концепцію» у тому вигляді, як її розу-

міли в емпіричній традиції. Ляйбніц, як і багато інших його сучасників, 

приймав ці критичні вимоги, але він наполягав на тому, що відмова від 

поняття субстанції веде до «непотрібних труднощів» [Лейбниц, 1983: т. 2, 

с. 150]. Тому дослідження поняття субстанції він розглядав як одне з най-

важливіших завдань філософії.

На захист традиційного поняття субстанції Ляйбніц підкреслює, що 

«ми від самого початку мислимо кілька предикатів в одному й тому самому 

суб’єкті, і метафоричні слова “носій’ (soutien) або “субстрат” нічого іншого 

не означають» [Лейбниц, 1983: т. 2, с. 218], тобто поняття «носій» і «суб-

страт» не означають нічого іншого, крім єдності цих ознак. По-друге, від-

риваючи субстанцію від акциденції, Лок, на його думку, фактично визнає, 

що акциденції можуть існувати поза субстанцією, а предикати — поза су-

б’єктом [Лейбниц, 1983: т. 2, с. 150]. І в цьому Лок мало чим відрізняється 

від тих схоластів, які допускали самостійне існування акциденцій. 

Необґрунтованим вважає також Ляйбніц висновок Лока про те, що ми не 

маємо ясної і виразної ідеї субстанції. Цей висновок, на його думку, будо-

вано на помилковій ознаці ясної і виразної ідеї. За ясну Лок вважав таку 

ідею, яка має аналог у чуттєвому досвіді. Але чиста субстанція, яка позбав-

лена якостей, як указує Ляйбніц, не може мати чуттєвого аналога в досвіді. 

Локівський критерій ясного і виразного знання, таким чином, ґрунтова-

ний, згідно з Ляйбніцем, на вимозі від нас такого знання, якого не допус-

кає об’єкт [Лейбниц, 1983: т. 2, с. 220]. Тому, вважає Ляйбніц, ознака ясного 

і виразного поняття має бути незалежною від об’єкта, даного у чуттєвому 

досвіді, тобто вона має бути даною апріорі, особливо якщо йдеться про те, 

щоб отримати строге метафізичне поняття субстанції. «Справжня ознака 

(la vraye marque) ясного і виразного поняття про який-небудь об’єкт, — 

вважає Ляйбніц, — це засіб (la moyen) дізнатися про нього шляхом апріор-

них доказів багатьох істин» [Лейбниц, 1983: т. 2, с. 220]. Ляйбніц, як ми 

бачимо, не відновлює схоластичне поняття субстанції. Його поняття суб-

станції не вимагає виходу за межі досвіду. Головна ознака субстанції — її 

єдність — дана в першу чергу в нашій свідомості і тому є апріорним прин-

ципом. Головна вимога до такого апріорного принципу — з нього повинні 

виходити багато важливих істин, які отримують підтвердження у досвіді. 

Тільки таке єдине Ляйбніц вважає за дійсно суще. У листі до де Боса він по-

годжується зі схоластами в тому, що «суще та єдине є взаємозамінними (еns 

et unum convertuntur)» [Leibniz, 1961: Bd. 7, S. 300]. Він при цьому уточнює, 
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що під «ens» він розуміє тільки істинно суще, тобто суще із строго мета-

фізичної точки зору.

Виходячи з цієї головної ознаки субстанції Ляйбніц прагне дати строго 

метафізичне визначення поняття феномена. Якщо субстанції є єдиними і 

неподільними, то феномени є ділимими до нескінченності, а все, що є ді-

лимим, згідно з Ляйбніцем, не має дійсного буття. Підтвердження того, що 

феномени є ділимими до нескіченності і що тілесний світ має характер 

континууму, він виводить із сучасного йому математичного природознав-

ства, розглядаючи як науковий факт те, що тілесний світ як у просторовій, 

так і в часовій формі не має останніх, далі неподільних одиниць. На цій 

підставі Ляйбніц доходить висновку, що дійсна єдність не може знаходити-

ся в протяжному континуумі матеріальних тіл і стосовно них має бути гете-

рогенної природи. Видима єдність тіл, які він розглядає як аґреґати, вини-

кає, згідно з Ляйбніцем, у результаті абстраґувальної діяльності людського 

розуму. Слідом за Аристотелем такого роду єдине він називає «єдиним за 

випадковою ознакою» (unum per accidens).

Ляйбніц, як і Платон, відносить до феноменів чуттєво сприймані речі 

(res sensibiles, choses sensibiles) [Leibniz, 1961: Bd. 7, S. 148], а також Локові 

«чуттєві якості». Як і багато його сучасників, він спочатку відрізняв «вто-

ринні якості» від первинних. Так само, як і Лок, Ляйбніц не вважав їх за 

реальну сутність, що існує незалежно від людини. Але чуттєві якості, навіть 

так звані вторинні якості, для нього не є щось виключно нереальне, як вва-

жав Лок. Чуттєві сприйняття для нього, як і для Лока, мають бути необ-

хідною передумовою (conditio sine qua non) будь-якого пізнання, без якого 

неможливе навіть мислення [Leibniz, 1961: Bd. 5, S. 74]. Але, на відміну від 

Лока, так званий суто чуттєвий предмет Ляйбніц вважає за «безрозсудний 

факт» (factum brutum), який ще тільки належить зрозуміти, а це, на його 

думку, досяжне шляхом виявлення умов його виникнення. Ляйбніц вва-

жає, що хоча чуттєві якості — це те перше, що ми зустрічаємо в досвіді, 

проте ми розуміємо їх найменше. Згідно з Ляйбніцем, ми не можемо дати 

не тільки реального, але навіть номінального визначення чуттєвих якос тей 

[Leibniz, 1961: Bd. 5, S. 277].

Спочатку Ляйбніц, як і Лок і Декарт, вірив у можливість редукції «вто-

ринних якостей» до «первинних» — величини, форми, положення та руху. 

Він також розглядав їх як реальні властивості речей [Leibniz, 1961: Bd. 6, 

S. 587]. Але починаючи з 1686 року, після так званого метафізичного пово-

роту, Ляйбніц і «первинні якості» починає розглядати як феномени. Ці 

якості він відносить до «дійсних феноменів» (phaenomena vera), оскільки всі 

сприймають їх однаково і вони підпорядковані просторово-часовим сто-

сункам. Завдяки цим своїм властивостям, вважає він, первинні якості до-

ступні поясненню, і пояснення їх — це завдання механіки [Leibniz, 1961: 
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Bd. 1, S. 196]. До дійсних феноменів Ляйбніц відносить також усі феноме-

ни, які можна пояснити за допомоги величини, фіґури та руху [Leibniz, 

1961: Bd. 2, S. 314]. Оскільки ці якості всі сприймають однаково і вони до-

ступні науковому поясненню, Ляйбніц вважає їх реальнішими, ніж вто-

ринні якості. Так, він навіть веселку і північне сяйво відносить до дійсних 

феноменів, оскільки це — явища, які всі сприймають однаково і які до-

ступні науковому поясненню. Проте інтерсуб’єктивність для Ляйбніца — 

це тільки емпіричний, а тому відносний критерій їхньої об’єктивності. З 

метафізичної точки зору всі феномени є суб’єктивними. Оскільки вони 

не є щось дійсно єдине, то вони для Ляйбніца всього лише явища, які не 

існують самостійно. Керуючись «метафізичним» критерієм, Ляйбніц від-

носить до феноменів не тільки величину, форму та рух, але й протяжність, 

яку картезіанці вважали за субстанцію, оскільки вона, як і первинні якос-

ті, є ділимою до нескінченності й не існує самостійно [Opuscules et frag-

ments, 1903: p. 523].

Оголосивши протяжність та її модифікації феноменами, Ляйбніц зро-

бив рішучий крок уперед порівняно з картезіанцями до феноменалізації 

природи. Згідно з Ляйбніцем, феномени мають буття, але їхнє буття, як і 

буття всіх інших різновидів феноменів, є буття у сприйнятті (esse in per-

ceptione) та буття у мисленні (esse in mente). Для Ляйбніца дійсні феномени 

містять у собі щось уявне, а тому їх не можна розглядати як суто реальні 

якості. Картезіанців і Лока, які розглядали первинні якості як реальні 

якості речей, він звинувачує в гіпостазуванні уявної сутності. У листі до 

С. Фуше він стверджує, що «простір, форма і рух містять у собі щось уяв-

не і таке, що здається, і хоча їх сприймають чіткіше, ніж колір та теплоту, 

проте при глибшому аналізі виявляється, що ці поняття містять і щось не-

ясне і виявляються так само уявними, як чуттєві якості або зв’язні сни» 

[Leibniz, 1961: Bd. 1, S. 392]. Поняття уявного у нього включає, таким чи-

ном, також помилково гіпостазовані сутності. Крім того, всупереч Локові, 

Ляйбніц не вважає первинні якості надалі неподільними. Вони є ділими-

ми так само, як і чуттєво сприймані речі та вторинні якості. Тому з мета-

фізичної точки зору відмінність між первинними та вторинними якостями 

для Ляйбніца не так істотна, як для Лока та картезіанців, оскільки ні ті, ні 

ті якості не є реальними властивостями субстанцій. 

Ляйбніц усе ж первинні якості вважає об’єктивнішими, ніж вторин-

ні. Як і всі інші феномени, але ясніше, ніж інші, вони вказують на якусь 

реальність, приховану за ними. І в цьому полягає, згідно з Ляйбніцем, най-

важливіша відмітна риса феноменів, яка відрізняє їх від плодів голої уяви. 

Той факт, що феномени дійсно існують, хоча й не мають самостійного іс-

нування, у метафізиці Ляйбніца був закріплений у вигляді тези, згідно з 

якою існують тільки монади та їх сприйняття (perceptiones). Останні він 
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розглядав спочатку як модифікації монад. З головної метафізичної тези 

Ляйбніца недвозначно випливало, що буття феноменів — це «буття у 

сприйнятті». Але якщо буття у власному розумінні мають тільки монади та 

їхні модифікації, тобто сприйняття, то феномени — це ніщо інше, як зміст 

цих сприйняттів. Завдяки цьому Ляйбніц дійсно дійшов важливого ви с нов-

ку, що феноменологія як метафізична доктрина можлива тільки як монадо-

логія. Проте саму феноменологічну доктрину Ляйбніц формулював для 

розв’язання не метафізичних, а переважно методологічних проблем.

Це знайшло своє підтвердження в тому, що для Ляйбніца не кожний 

зміст сприйняття є феноменом. У статті «Про засіб відрізняння дійсних фе-

номенів від уявних», в якій він ставить питання про способи, якими «упев-

няється існування» (quibus modis existentia probatur), Ляйбніц говорить, що в 

існуванні свого «Я» ми упевняємося не шляхом доведення, а «на підставі 

простого сприйняття того, що я усвідомлюю в собі». Але якщо ми упевняє-

мося в існуванні нашого «Я» на підставі того, що ми усвідомлюємо в собі, 

а Ляйбніц вважає саме так, то виникає питання, чи є наше Я феноменом 

разом з іншими. На це питання Ляйбніц дає неґативну відповідь. Згідно з 

Ляйбніцем, я сприймаю своє «Я» як таке, що мислить різноманіття і разом 

з ним саме різноманіття феноменів, або сприйняттів, які існують у моєму 

розумі [Leibniz, 1961: Bd. 7, S. 319]. Саме ці сприйняття різноманіття, що 

протистоять Я, яке їх мислить і які існують у ньому, Ляйбніц називає фено-

менами. Виникає питання, чи має він на увазі лише чуттєві сприйняття  чи 

також сприймане різноманіття думок? І на це питання він дає цілком ви-

значену, хоча і компромісну, відповідь: до феноменів відносять тільки ті 

думки, які супроводжують чуттєві сприйняття. Від інших думок вони від-

різняються тим, що їх сприйняття не залежать від нашої волі. Не випадко во 

він услід за А. Арно як первинний факт безпосереднього досвіду бере іс-

нування не тільки нашого «я», як це робив Р. Декарт, а й сприйманого ним 

різноманіття думок. Але якщо А. Арно намагався таким чином довести то-

тожність ідеї і сприйняття, то Ляйбніц бачить у цьому можливість уник нути 

тих пасток соліпсизму, в які потрапила картезіанська філософія. «Вка зану 

різноманітність думок, — пише Ляйбніц, — неможливо пояснити приро-

дою того, що мислить, оскільки одна й та сама річ сама по собі не могла б 

провести в собі змін, оскільки будь-яка річ зберігає в собі стан, в якому вона 

перебуває, якщо нічого його не змінює. І оскільки  вона сама по собі не 

схильна до того, щоб зазнавати такі-то, а не які-небудь інші зміни, то, отже, 

і немає ніяких підстав чекати від неї якої-небудь різноманітності, якщо 

тільки не припустити що-небудь безпричинне — але таке припущення аб-

сурдне» [Лейбниц, 1984: т. 3, с. 270]. Саме цей аспект вчення Ляйбніца за-

цікавив Е. Гусерля, коли він зіткнувся з проблемою соліпсизму, і саме це 

спонукало його стати на позиції монадології. Але для нас важливіше інше: 
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феномени у Ляйбніца, хоча й дані в безпосередньому досвіді суб'єкта, не 

тільки не залежать від волі суб'єкта, а й виражають щось, що лежить за меж-

ами суб'єкта. Тому у своїй метафізиці Ляйбніц ототожнює феномен із сприй-

няттям (perceptio), яке він визначає як «відтворення зовнішньої мінливості 

у внутрішній» [Лейбниц, 1982: т. 1, с. 385]. Сприйняття, що його розуміють 

так широко, включає не тільки чуттєві сприйняття, але й уявлення, думки та 

вислови (propositiones) про них, включно зі свідчен нями інших осіб.

Річ у тому, що Ляйбніц не вважав чуттєвий образ за безпосередній 

об’єкт. Він не є для нього також самостійним джерелом пізнання. Відчут-

тя, згідно з Ляйбніцем, не можуть навіть засвідчити нас в існуванні свого 

об’єкта [Leibniz, 1961: Bd. 5, S. 128]. Тільки свідомість, вважає філософ, 

може засвідчити існування об’єкта відчуття. Допустити існування чистого 

чуттєвого образу для Ляйбніца рівносильно визнанню того, що душа від 

самого початку позбавлена будь-яких властивостей, тобто є «чистою до-

шкою». Проте однорідні та позбавлені різноманітності речі, на зразок пер-

шої матерії схоластів, для Ляйбніца тільки абстракції [Leibniz, 1961: Bd. 5, 

S. 110]. Тому він відкидає і пасивний стан у мисленні, яке, згідно з Локом, 

гарантує вірогідність своїм об’єктам — простим ідеям. Для Ляйбніца і ро-

зум, і відчуття мають активний характер, але мають різні об’єкти. Об’єктом 

розуму, коли він спрямований на наше Я, є ідеї, а коли він спрямований 

на чуттєві образи — феномени. Тому в досвіді будь-якому акту чуттєвого 

сприйняття у людини передує певний акт мислення. Але, незважаючи на 

свою активність, саме це мислення, яке супроводжує будь-яку внутрішню 

дію, і являє собою безпосередній досвід, який Ляйбніц вважає за джерело 

вірогідного знання фактичних істин. Усупереч скептикам Ляйбніц вважає, 

що «свідомість, або рефлексія, яка супроводжує внутрішню дію, не може 

природним чином обдурити, інакше … якщо безпосе редній досвід є неві-

рогідним, то немає такої фактичної істини, в якій можеш бути впевненим» 

[Leibniz, 1961: Bd. 5, S. 239]. Слід зауважити, що, згідно з Ляйбніцем, не 

будь-яка, а тільки первинна рефлексія, яка дає «первинне сприйняття», 

ототожнюється з безпосереднім досвідом. Саме цей безпосередній досвід 

стає головним об’єктом дослідження у феномено логії Гу серля. Багато ува-

ги аналізу цього досвіду приділяє і Ляйбніц. Він теж вважає, що за допо-

моги безпосереднього досвіду ми пізнаємо первин ні істини. Як і Гусерль, 

він вимагає враховувати ті пізнавальні здатності, які лежать в основі на-

шого пізнання, але послідовніше, ніж Гусерль, дотримується цієї вимоги. 

Ляйбніц розрізняє два види безпосереднього пізнання. Безпосереднє піз-

нання, в основі якого лежить розум, він називає інтуїцією. Від інтуїції у 

вузькому сенсі він відрізняє безпосередній досвід, під яким Ляйбніц ро-

зуміє «ті уявлення (propositiones), за допомоги яких ми сприймаємо, що 

нам щось являється» [Leibniz, 1961: Bd. 4, S. 329], тобто феномени. На 
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думку Ляйбніца, без посереднє усвідомлення нашого існування і наших 

думок доставляє нам перші апостеріорні, або фактичні істини, тобто 

перші досвіди, подібно до того, як тотожні вислови включають перші 

апріорні, або раціональні істини, тобто перші прозріння (lumiers). І ті і 

інші не допускають дове дення і можуть бути названі безпосередніми: 

«останні — тому, що є без посереднє відношення між розумом і його об'єк-

том; перші — тому, що є безпосереднє відношення між суб'єктом і преди-

катом» [Лейбниц, 1983: т. 2, с. 444—445].

Суб’єктом безпосереднього досвіду у Ляйбніца є свідомість, а безпо-

середнім об’єктом — дії розуму, а не чуттєвий образ, який він вважає опо-

середкованим. Чуттєвий образ, який не супроводжує рефлексія, не може 

бути, згідно з Ляйбніцем, предметом досвіду. Для свідомості дії розуму по-

стають тільки як факти, а не як ідеї. У безпосередньому досвіді ми сприй-

маємо не ідею нашого «Я», а факт його існування. Функції безпосередньо-

го досвіду у нього обмежені лише засвідченням існування. Безпосередній 

досвід є підставою вірогідності тільки фактичних істин, але він, згідно з 

його поглядами, не може бути підставою вірогідності загальних та необхід-

них істин. Тому Ляйбніц вважає за краще говорити про свідомість, ніж про 

розум, або про рефлексію, розрізняючи при цьому два її різновиди: одну, 

що спрямована на чуттєві образи, та іншу, що спрямована на наше «я» та 

його дії. Саме перший різновид рефлексії Ляйбніц ототожнює з безпосе-

реднім досвідом, який він вважає за одне з головних джерел вірогідного 

знання фактичних істин. Завдяки цьому безпосередньому досвіду, на його 

думку, стає можливим вірогідне знання фактичних істин. Проте він ґаран-

тує тільки вірогідність існування об'єкта, але цього ще недостатньо для 

того, щоб ці факти стали основою наукового досвіду. 

На відміну від Дж. Лока, Ляйбніц не вважає чуттєвий досвід за джере-

ло діяльності рефлексії. На думку Ляйбніца, такий досвід дає лише привід 

для виникнення рефлексії, сама ж рефлексія має своїм джерелом розум. 

Очевидність тотожних істин ми пізнаємо за допомоги розуму, а точніше за 

допомоги «природного світла», яке Ляйбніц разом із рефлексією розгля-

дає як найважливішу складову частину розуму. Ідеї в нього є результатом 

іманентної діяльності розуму, тобто рефлексії, але зв'язок ідей та їхню сут-

ність ми осягаємо за допомоги «природного світла». Тому у своїй метафізи-

ці, а іноді й у разі розгляду гносеологічних проблем Ляйбніц схарактеризо-

вує розум як «апперцепцію», або «виразне сприйняття», а відчуття — як 

«невиразні сприйняття». Наше «я» недоступне чуттєвому сприйняттю, але 

воно існує, оскільки воно, як і його дії, виявляють себе в безпосередньому 

досвіді. У пізнанні наше «я», згідно з Ляйбніцем, виконує дуже важливу 

функцію: воно робить наш безпосередній досвід, а разом із ним і опосеред-

кований, чуттєвий  досвід єдиним.
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Таким чином, безпосередній досвід не є тотожним чуттєвому досвіду 

або похідним від нього. Навпаки, безпосередній досвід виступає як не-

обхідна передумова будь-якого чуттєвого досвіду, включно з науковим. Він 

виконує важливу контролювальну функцію: все, що не знаходить свого 

підтвердження в безпосередньому досвіді, не може стати предметом на -

у кового пізнання дійсності. Існування об'єктивної реальності й, зокрема, 

інших суб'єктів Ляйбніц доводить виходячи з безпосереднього досвіду, а 

саме з того, що окрім «я» ми сприймаємо різноманіття феноменів. Це дає 

змогу Ляйбніцеві, не порушуючи критичних вимог картезіанців і скепти-

ків, істотним чином розширити поняття досвіду та максимально зблизи ти 

його з тим поняттям досвіду, яким користувалися природодослідники. По-

перше, це вже не суб'єктивний, а «інтерсуб'єктивний» досвід, в якому бе-

руть участь також інші суб'єкти, що мають свій безпосередній досвід. По-

друге, досвід він розуміє вже не як пасивний, а як активний досвід, у про-

цесі якого людина активно взаємодіє з природою та іншими суб'єктами. 

Це дає можливість Ляйбніцеві включити в поняття досвіду науковий 

експеримент, а також використовувати прагматичний критерій істини для 

відрізнення реальних феноменів від ілюзорних. Понад те, практичний ус-

піх Ляйбніц розглядає як самодостатній для природознавства критерій іс-

тинності феноменів, який робить зайвою необхідність виходити за рамки 

наукового досвіду та апелювати до метафізичних істин. По-третє, оскільки 

людина, на відміну від тварин, є розумною істотою, яка діє, як правило, на 

підставі апріорних істин розуму, то й досвід він розуміє не тільки як чуттє-

вий, але й переважно як розумний досвід, уґрунтований на апріорних іс-

тинах розуму. Нарешті, досвід у Ляйбніца — це вже історична практика, 

межі якої завжди змінюватимуться з розвитком техніки. Саме цей досвід, 

згідно з Ляйбніцем, має стати вихідним пунктом аналізу, і тільки з ним він 

пов’язує поняття феномена. Але це поняття він піддає метафізичному ана-

лізу з метою побудувати «реальну метафізику», яка була б узгоджена з на-

уковими результатами.

Висновку, що субстанцією матеріальних феноменів може бути тільки 

духовна сутність, яка має протилежні і незалежні від цих речей характе-

ристики, Ляйбніц доходить на підставі саме цього «метафізичного аналі-

зу», який тільки й веде, згідно з філософом, від наслідків до підстав. Цього 

не можна було зробити на підставі емпіричного аналізу, бо цей аналіз, на 

його думку, не веде до пізнання причин. Але «метафізичний аналіз» у 

Ляйбніца не виводить за межі людського досвіду: підстави феноменів він 

убачає не поза суб’єктом, а в самому суб’єкті. Як і картезіанці, він вважав, 

що фізична взаємодія між матеріальною та духовною сутностями є немож-

ливою. На підставі цієї передумови, яка у нього була підкріплена гносе о-

логічними арґументами, він робить висновок, що феномени можна роз-
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глядати тільки як «наслідки нашої сутності», як суб’єктивні сприйняття. З 

«метафізичної точки зору» феномени він характеризує як «сприйняття мо-

над», а «субстанцію та акциденцію» або ж «субстанцію та модифікацію» — 

як головну схему для характеристики стосунків нашого «Я» та феноменів.

Проте Ляйбніц дуже швидко з’ясував, що на підставі схеми «субстан-

ція — модифікація» або «субстанція — акциденція» не можна пояснити 

низ ку істотних властивостей наукового досвіду. Дійсно, оскільки субстан-

цію розглядають як щось суто індивідуальне, то і її модифікації належить 

розглядати також як щось суто індивідуальне. Але природознавство зав-

жди цікавили тільки загальні зв’язки явищ (закони яких воно намагалося 

сформулювати), а не індивідуальні події. Внаслідок індивідуального харак-

теру субстанції та її властивостей за допомоги схеми «субстанція — акци-

денція» або «субстанція — модифікація» не можна було пояснити також і 

неспростовний фізичний факт передання сили від одного тіла іншому. Рух 

розглядали як результат дії похідних сил, зрозумілих як модифікації пер-

винної сили, і як такий він мав би бути тотожним за своєю природою з 

модифікованим суб’єктом. Але рух через свою континуальність поставав 

як щось гетерогенне стосовно цієї первинної сили. З цієї ж підстави важко 

було пояснити, яким чином протяжність і тривалість, які є континуальни-

ми за своєю природою, можуть бути модифікаціями цих сил. Через це по-

няття модифікації було непридатним і для пояснення фізичної суті про-

стору і часу. Ляйбніц доходить висновку, що субстанція, яку слід розуміти 

як непротяжний і нематеріальний елемент, не може породжувати світ про-

тяжних матеріальних тіл з його специфічними законами. На цьому етапі 

свого розвитку він вимушений був визнати існування двох гетерогенних 

світів: з одного боку, є непротяжні і нематеріальні субстанції з їхніми моди-

фікаціями, потлумачуваними як похідні сили, а з іншого — світ досвіду, 

матеріальна і протяжна природа, яка має просторово-часові характеристи-

ки і підпорядкована своїм законам, описуваним у природознавстві.

Три підстави дають нам право стверджувати, що у філософії Ляйб ніца 

вперше ми маємо справу з феноменологічною теорією: це, по-перше, ха-

рактеристика феноменів як вихідного об’єкта будь-якого пізнання, а та-

кож визнання вирішальної ролі безпосереднього досвіду при обґрунтуван-

ні поняття вихідного об'єкта, по-друге, визнання незалежності світу фе-

номенів як від суб’єктів, що їх сприймають, так і від засадових щодо них 

матеріальний речей, які він (на відміну не лише від Декарта і Лока, а й від 

Канта) залічує до феноменів, і, по-третє, те, що у Ляйбніца феноменаль-

ний досвід визначає межі будь-якого пізнання дійсності, в першу чергу — 

наукового. 

Але Ляйбніц не був прибічником концепції двох світів. Хоча з метафі-

зичної точки зору існують тільки субстанції та їхні модифікації і тому 
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феномени мають або бути модифікаціями, або виникати із субстанцій та 

їхніх модифікацій, однак їх не можна ототожнювати з модифікаціями або 

акциденціями. Рух як реальний феномен не є акциденцією, оскільки те, 

чому належить рух (тіло, маса і матерія), не є субстанцією в строгому ро-

зумінні цього слова. Для подолання цих труднощів, які він вважає методо-

логічними, Ляйбніц наполягає на визнанні правомірності двох різнови дів 

раціонального пояснення — метафізичного та «феноменологічного». Ме-

та фізичне пояснення відбувається за допомоги понять субстанції та акци-

денції, а наукове, або феноменологічне, — за допомоги тих речей, які ви-

являють себе у науковому досвіді [Leibniz, 1961: Bd. 5, S. 213]. У метафізиці 

Ляйбніца феномени вже не розглядаються як акциденції. І в цьому поля гає 

принципова відмінність позиції Ляйбніца від позиції схоластів, які зара-

ховували феномени до чистих акциденцій. Навпаки, реальні якості, які він 

тепер тлумачить як похідні сили, Ляйбніц розглядає як акциденції і тим 

самим чітко відмежовує їх від феноменів. Тому наші думки, через які тіль ки 

й виявляє себе наше Я і які не можна відокремити від нашого Я, він відно-

сить до реальних якостей, а не до феноменів. 

Невдача, яка спіткала Ляйбніца при спробі пояснити явища природи 

на підставі схеми «субстанція — модифікація», підштовхнула філософа до 

того, щоб для пояснення стосунків між субстанціями та феноменами зно-

ву повернутися до поняття репрезентації. Вже у «Теорії абстрактного ру ху», 

де «стремління» (conatus) він розглядає як непротяжний елемент руху, акту-

альний протяжний рух він характеризує як подання (representatio) протяж-

них стосунків у непротяжному. Рух він розглядає як символічне уявлення, 

як образ самих по собі непросторових і позачасових відношень, але він не є 

чимось суто нереальним. Як образ реальних дій субстанцій рух містить у 

собі щось реальне і навіть субстанційне. Те саме стосується матерії, маси і 

тіл, які Ляйбніц розглядає як образ дійсної субстанції. «Що стосується ру-

ху, — пише Ляйбніц, — то він є лише реальний феномен, оскільки матерія 

і маса, яким належить рух, не є, власне кажучи, субстанціями. Проте рух 

дає певний образ дії, подібно до того як маса є певним образом субстан ції, 

і в цьому розумінні можна сказати, що тіло діє, коли в його зміні має місце 

спонтанність, і що воно перебуває у пасивному стані, коли його штовхає 

або йому заважає інше тіло… Я приписую тілам тільки певний образ суб-

станції та дії, оскільки те, що складене з частин, є, строго кажучи, так само 

мало субстанцією, як яке-небудь стадо; проте можна сказати, що тут є щось 

субстанційне, але єдність його, через яку його уявляють немовби якусь 

єдину істоту, є продуктом мислення» [Leibniz, 1961: Bd. 5, S. 212 — 213].

Досліджувану в природознавстві природу, таким чином, розуміють як 

символічне, часткове уявлення засадових для неї субстанційних сил. Так 

зрозуміла природа виникає та існує завдяки цим засадовим для неї силам, 
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але сама вона не є субстанційним буттям — її він оголошує царством фено-

менів. Досліджувані природознавством феномени, проте, не є вже го лою 

видимістю, вони мають певний рівень реальності, оскільки засадовими 

для них є субстанції. Як підстави феноменів субстанції гарантують їхню ре-

альність. З іншого боку, феномени як «символічний вираз» засадових для 

них субстанцій уможливлюють їх пізнання. Таким чином, і метафізичне 

пізнання, зорієнтоване на пізнання перших причин і початків буття, стає 

можливим, згідно з Ляйбніцем, тільки як дослідження, здійснюване на 

підставі і в рамках феноменального досвіду. Це пізнання розуміють уже не 

як «віддзеркалення» істотних властивостей у явищах, а як їх «репрезен-

тацію», як їхній «символічний вираз». Закони природи, які, на думку філо-

софа, є виразом загальнозначущих зв’язків феноменів, репрезентують зв’яз-

ки монад. І хоча з метафізичної точки зору вірогідно реальними є тільки 

індивідуальні субстанції, тобто монади та їхні властивості, але індивідуаль-

не та одноразове для природознавства, вважає Ляйбніц, ніколи не досяж-

не. Саме тому наука про явища, згідно з Ляйбніцем, повинна іґнорувати ці 

субстанції і для їх пізнання займатися виключно їхніми зв’язками. А це 

означає, що ні математика, ні природознавство метафізики не потребують. 

Вчені досліджують природу не просто з погляду «гносеологічного суб’єкта», 

як це було у Декарта та картезіанців, а з точки зору феноменального досві-

ду. Об’єктом їхнього дослідження стає хоча і суб’єктивний, але незалежний 

від суб’єкта світ феноменів, тобто такий, що діє відповідно до своїх зако-

нів. І якщо Лок вважав, що для людини можливий один феноменальний 

досвід, зумовлений її природними можливостями, то Ляйбніц вважає, що 

завдяки проґресу техніки людина здатна вийти за межі певного феноме-

нального досвіду. Але те, що знаходиться за ним, згідно з Ляйбніцем, слід 

розглядати не як кінцеву реальність, а як новий феноменальний досвід. 

Таким чином, феноменальних світів нескінченно багато, оскільки матері-

альні речі, як і все феноменальне, є нескінченно ділимими.

Істотних змін зазнали й уявлення Ляйбніца про досвід. Спочатку він 

наділяв досвід традиційними ознаками: характеризував його як чуттє вий, 

ділимий та скороминущий. Пізніше Ляйбніц дедалі частіше починає під-

креслювати властивий йому закономірний зв’язок. Обмеження галузі ма-

тематичних досліджень природи світом голих феноменів спричинилося 

до того, що царина явищ була розширена на всю протяжну дійсність. Од-

ночасно поняття феномена набуває таких нових рис, якими до Ляйбніца 

його ніхто не наділяв: визначеності та раціональності. Досвід уже не є не-

ясною сукупністю чуттєвих даних, він постає як те, що безпосередньо сто-

сується дійсності і в принципі є повністю пізнаваним. Зміст такого досвіду 

постає не як підстава дійсності, а тільки як її певний рівень. Природознав-

ство, яке свідомо обмежене цією цариною явищ, може, на думку Ляйбніца, 
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своїми засобами повністю пояснити її шляхом зведення до механістичних 

законів і математичних відношень.

Згідно з Ляйбніцем, об’єктом наукового дослідження, отже, і зміс-

том наукового досвіду є не кожне, а тільки «реальне явище». З «феноме-

нологічної точки зору», тобто з тієї точки зору, на якій, на думку Ляйбніца, 

стоїть математичне природознавство, реальність феноменів полягає в при-

хованій у них закономірності. Світ є впорядкованим зв’язком різноманіт-

них процесів, в якому немає місця випадковості і все має свої достатні під-

стави. Цей зв’язок і, отже, науковий досвід стають можливими, на його 

думку, завдяки тому, що засадовими для цих зв’язків є відношення. Фор-

мування предмета наукового досвіду відбувається, згідно з філософом, за-

вдяки абстраґувальній діяльності людського розуму. У ході її відношення, 

яке пов’язувало певний предмет з іншими, відділяється від предмета і стає 

загальною ознакою порядку, який є мінливим, отже, може мати як свій ко-

релят безліч індивідуальних предметів. Саме відношення, яке завжди за-

лишається тотожним самому собі, природно, не є предметом подібно до 

часткових підстав. Його тотожність ґрунтована, таким чином, на діяльнос-

ті розуму. Цю тотожність Ляйбніц розглядає як таку, що перебуває за межа-

ми своїх об’єктів (hors des sujets) [Leibniz, 1961: Bd. 7, S. 401]. Ці об’єкти, у 

свою чергу, науковці розглядають тільки у зв’язку з цим відношенням. При 

цьому, природно, вони відволікаються від усіх інших ознак, які ці об’єк ти 

також ма ють. Усі ці відірвані від своїх об’єктів відношення, згідно з Ляйб-

ніцем, не мають незалежного буття, а існують тільки в розумі людини. Ма-

те матику тому цікавлять тільки відношення, які не пов’язані з існуванням 

своїх об’єктів (relata) і які, подібно до чисел, виражають можливе буття 

(expi ment les possibilites) [Leibniz, 1961: Bd. 4, S. 568]. Хоча відношення і не є 

дійсними предметами, але вони, на думку Ляйбніца, стосуються дійсних 

предметів. У пізнанні дійсності відношення виконують важливу функцію: 

вони розчленовують та впорядковують явища. Але вони не є ні модифіка-

ціями, ні тим паче субстанціями [Leibniz, 1961: Bd. 2, S. 101].

Якщо спочатку Ляйбніц протиставляв феномен субстанції і завжди 

підкреслював, що ніякий феномен не є дійсною єдністю у метафізичному 

розумінні, то після 1686 року, коли ставала дедалі очевиднішою величезна 

роль відношень у пізнанні дійсності, філософ починає зближувати ці два 

поняття. Зокрема, він вважає за можливе стосовно феноменів говорити 

про «акцидентальну єдність» (l’unité accidentelle) і навіть про рівні такої 

єдності залежно від того, наскільки тісним є зв’язок частин. У листі до 

А. Ар но (квітень 1687 року) він пише: «Я згоден, що є рівні акцидентальної 

єдності, що керована спільнота (société reglée) має більшу єдність, ніж роз-

порошений натовп (cohue confuse), і що органічне тіло або ж машина мають 

більшу єдність, ніж суспільство, тобто є більше підстав розглядати їх як 



120 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 2 

Сергій СЕКУНДАНТ

окрему річ, оскільки є більше зв’язків між їхніми частинами» [Leibniz, 

1961: Bd. 2, S. 100]. Це означало, що і з метафізичної точки зору феноме-

ни не є чимось зовсім нереальним і стосовно них можна говорити про рів-

ні реальності. Згідно з Ляйбніцем, єдність матеріального предмета не є 

довільною, але вона, щоправда, не є і необхідною, оскільки у будь-який 

момент може зруйнуватися. Тому він називає цей вигляд єдності «фено-

менальним» або, використовуючи запозичений з аристотелівської традиції 

термін, «акцидентальним». Він переконаний, що без феноменальної єд-

ності були б абсолютно неможливими розмежування та порядок у досвіді, 

тобто був би неможливим досвід узагалі.

Феноменальна єдність, на думку Ляйбніца, може виникнути тільки 

завдяки абстраґуванню від індивідуальних складових агрегату та виокрем-

ленню певних домінуючих відношень. Реальність феноменів, таким чи-

ном, полягає не в тому, що вони відповідають якимось прообразам, що пе-

ребувають за межами досвіду, а в системі таких ідеальних відношень, за до-

помоги яких суб’єкт, що пізнає, зв’язує світ своїх уявлень. З урахуванням 

абстрактного характеру будь-якого досвіду стає зрозумілим, чому Ляйбніц 

до феноменів відносить і судження, підтверджені досвідом. Прагнучи 

максимально зблизити свою теорію з «прагматичним поглядом» сучасної 

науки, Ляйбніц уже в «Міркуванні про метафізику» (1686 рік) до феноме-

нів відносить «усе, що може коли-небудь відбутися з нами» [Лейбниц, 1981: 

т. 1, с. 138]. Таке широке розуміння феномена, яке фактично ототожнює 

його з досвідом, дає Ляйбніцеві змогу навести таке «прагматичне» обґрун-

тування феномена, яке робить зайвою будь-яку необхідність звертатися до 

чого-небудь, що знаходиться за межами досвіду: «оскільки ці явища збері-

гають певний порядок, який відповідає нашій природі, або, так би мовити, 

тому світу, який у нас полягає, — порядок, який дає нам змогу робити ко-

рисні для керівництва нашою поведінкою спостереження, що виправдо-

вуються наступними подіями, завдяки чому ми можемо безпомилково су-

дити про майбутнє за минулим, то вже й цього було б досить для того, щоб 

сказати, що ці явища є істинними, не турбуючись про те, чи існують вони 

поза нами і чи сприймають їх також інші» [Лейбниц, 1982: т. 1, с. 138]. Та-

кий прогноз і його підтвердження можливі, на думку Ляйбніца, тільки за-

вдяки тому, що явища підпорядковані певному порядку, засадовим для 

якого завжди є певне відношення. Ці абстрактні відношення, що їх дос лі-

джують математика і природознавство, Ляйбніц називає ідеальними. За-

кон природи, з цієї точки зору, постає як узагальнений і математично сфор-

мульований вираз відношень між окремими явищами. Таке узагальнення і 

математичний вираз зв’язків уможливлюються завдяки абстракції. Якщо 

така система ідеальних відношень отримує «прагматичне обґрунтуван ня», 

тобто якщо виявляється, що феномени «підпорядковані» цим відношен-
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ням, то тим самим, на думку Ляйбніца, доводиться реальність не тільки 

самої цієї системи зв’язків, а й тих феноменів, які виявляють у собі такого 

роду зв’язки. «Хоча математичні міркування є ідеальними, — відзн а чає 

Ляйбніц, — це не зменшує їхньої корисності, оскільки речі, які актуаль но 

існують, не віддалилися б від тих правил, яким вони підпорядковані; і 

можна зробити висновок, що в цьому полягає реальність феноменів, яка 

відрізняє їх від снів» [Leibniz, 1961: Bd. 4, S. 569].

Відмітною рисою реального феномена, на думку Ляйбніца, є те, що 

він завжди слідує певним законам. Світ феноменів є об’єктивним у тому 

розумінні, що не залежить від свавілля та індивідуальних точок зору монад, 

а визнаний усіма спостерігачами. Але його об’єктивність ґрунтована не на 

згоді спостерігачів, а на тому, що у ньому виявляє себе певна незмінна 

система відношень. У цьому виявляється абстрактна природа відношень. 

Ізольоване як закон природи відношення внаслідок своєї абстрактної при-

роди не залежить ні від конкретних подій, закономірність яких воно ви-

ражає, ні від суб’єктивних точок зору окремих людських монад. Завдання 

науки полягає в тому, щоб привести у зв’язок факти повсякденного дос віду 

(facta bruta). Тільки такі приведені у зв’язок факти, на думку Ляйбніца, за-

слуговують на назву «об’єктів». Такого роду об’єкт він називає «добре об-

ґрунтованим феноменом» (phaenomenon bene fundatum). При розробці сво-

го поняття феномена Ляйбніц намагався розв’язати проблеми об’єктив-

ності предмета математики і математичного природознавства і керувався 

при цьому критичними мотивами. Як своїх попередників Ляйбніц нази ває 

не тільки Платона, але й академіків. В одному з листів він писав: «Платон 

розглядає матеріальні речі як частково реальні (peu reelles), а академіки, по-

ставивши під сумнів, чи існують вони поза нами, і те, що їх можна раціо-

нально пояснити, стверджують, що немає нічого за межами сприйняттів і 

що їхня реальність полягає в узгодженості (consentement) сприйняттів суб-

станцій, що сприймають» [Leibniz, 1961: Bd. 3, S. 623]. Ляйбніц уточнює, 

що йдеться про узгодженість точок зору не окремих суб’єктів, а всіх різно-

видів знань, включно із метафізикою. Об’єктивна реальність простору, 

маси та інших phaenomena bene fundata ґрунтована, згідно з Ляйбніцем, на 

їхній «метафізично-математичній згоді між собою як у рамках окремої мо-

нади, так і між монадами» [Leibniz, 1961: Bd. 3, S. 468]. А це означає, що не 

тільки наукові, як вважав Е. Касирер, але й метафізичні переконання окре-

мих монад повинні визначати, згідно з Ляйбніцем, рівень узгодженості, а 

отже й реальності феноменів.

Реальність феноменів залежить, таким чином, від тих відношень, які 

гарантують узгодженість зв’язків, що існують між ними. А що гарантує 

реальність відношень? Щоб відповісти на це питання, Ляйбніц був ви-

мушений так чи так заторкнути суперечку про природу відношень, яка 
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спалахнула у пізній схоластиці. Як відомо, Фома Аквінський розрізняв 

«відношення, які існують тільки в розумі» («relatio rationis») та «реальні 

від ношення» («relatio realis»). Хоча Ляйбніц прагне не вживати поняття 

«relatio rationis», він усе ж таки відрізняє реальні відношення від таких, які 

не мають під собою реальних підстав. У суперечці про те, чи є відношення 

реальними властивостями речей, Ляйбніц виступає проти Дунса Скота, 

який відношення вважав акциденцією в розумінні «res absoluta realiter 

distincta». У цьому він був солідарний з В. Окамом, Ф. Суаресом та англій-

ськими емпіриками [Martin, 1960: S. 179]. Хоча Ляйбніц вважає, що всі 

відношення між монадами можна виводити з індивідуальних («внутріш-

ніх») модифікацій кожної окремої монади, він усе ж таки підкреслює, що 

якості та відношення мають різну природу. Згідно з Ляйбніцем, «якості є 

лише модифікаціями субстанцій, а розум до цього приєднує відношен-

ня» [Лейбниц, 1983: т. 2, с. 144]. Але це не означає, що відношення є чи-

мось нереальним. Ляйбніц указує на дві ознаки реального відношення: 1) 

воно має буття в мисленні (esse in mente); 2) воно має підставу в речах 

(fundamentum in res). Цим реальні відношення відрізняються від «менталь-

них», які не мають реальної підстави, а є чистими створеннями уяви. На 

відміну від останніх реальні відносини виявляють себе у феноменально-

му світі всіх монад.

Між модифікацією та відношенням існують абсолютно специфічні 

відносини: «модификації включають до себе відношення до інших суб-

станцій» [Leibniz, 1961, Bd. 2, S. 101]. На противагу картезіанцям, які вва-

жали, що субстанції існують ізольовано, Ляйбніц стверджує, що немає 

жодної субстанції, яка не мала б відношення (non relationem involvat) до 

кожної з решти монад. Необхідність шукати підстави відношень у світі суб-

станцій у Ляйбніца випливає, з одного боку, з його метафізичної концепції 

реальності, згідно з якою реальність мають тільки дійсні єдності (verae 

unitates), а з іншого — із суто методологічного положення, згідно з яким 

відношення припускають предмети, засадовими для яких є дійсні єдності. 

У листі до А.Арно (квітень 1687 року) Ляйбніц пише, що «самі феноме ни 

були б повністю уявними, якби вони не складалися з істот, які мають дій-

сну єдність» [Leibniz, 1961: Bd. 2, S. 97]. Особливість позиції Ляйбніца по-

лягає в тому, що монади є не однорідними частинками (partes), а гетеро-

генними підставами (phudamenta) феноменів. Тому відносини та зв’язки, 

які виявляються на феноменальному рівні, згідно з Ляйбніцем, можуть ли-

ше репрезентувати відношення між монадами.

Ляйбніц не відкидає кореспондентську або, як він казав, «метафізич-

ну» теорію істини, але ставить питання про умови вірогідного знання іс-

тини. Така критична постановка питання дає йому змогу, не виходячи за 

межі досвіду, уникнути скептицизму, а з іншого боку — не стати на позиції 
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догматичної теорії віддзеркалення, яка, на його думку, не підтверджу є ть-

ся досвідом. Предмети відношення в його феноменологічній доктрині 

постають як «співвіднесені» (relata). За такого розуміння предмета, а та-

кож ураховуючи достатньо широке розуміння феномена, відпадає будь -

яка необхідність у тому, щоб для встановлення реальності відношення 

виходити за межі досвіду. Ті відношення, на підставі яких ми встановлює-

мо такі феноменальні зв’язки, які підтверджуються на практиці, ми може-

мо, згідно з Ляйбніцем, вважати вірогідно дійсними. Щоправда, такого 

роду вірогідність він називає «моральною», яка не гарантує нам повної іс-

тини. Ляйбніц не був ні емпіриком, ні тим паче прагматиком. Він намагав-

ся подолати обмеженість емпіризму та традиційного раціоналізму. І нама-

гався зробити це з урахуванням поглядів сучасного природознавства. Ляйб-

ніц шукає консенсус не тільки метафізичних, але й наукових точок зору. 

Він приймає «прагматичну точку зору», на якій стояла більшість сучасних 

йому природодослідників. Але він оголошує її недостатньою, оскільки 

во на не зважає на специфіку людської природи — діяти на підставі апрі-

ор них принципів.

Згідно з Ляйбніцем, відношення, які є засадовими для феноменаль-

ного досвіду, постають як апріорні, отже, і необхідні підстави діяльності 

людини, не можна отримати ні індуктивним, ні експериментальним шля-

хом. З феноменологічної ж точки зору досить констатувати їхній за галь но-

обов’язковий характер відповідно до безперечних критеріїв, які не вимага-

ють виходу за межі досвіду. Такий критерій Ляйбніц запозичує в Аристо-

те ля. Необхідним він вважає те, що не можна мислити інакше. З цього 

визначення випливає, що такого роду відношення мають місце не тільки у 

дійсному, але й у всіх можливих світах. А це означає, що для встановлення 

їхньої істинності не потрібно виходити за межі досвіду, і можна сміливо 

сказати, що такого роду відношення мають місце і між монадами.

Монадологію не слід розуміти у дусі атомістичної та схоластичної 

теорії «фізичного впливу» (influxus physicus), як це робили, наприклад, 

І.Кант та багато сучасників Ляйбніца. Ляйбніц розмежовує відношення 

«підста ва — наслідок» та причинно-наслідкові відношення. Останні ха-

рактерні лише для феноменального світу, в якому панують простір і час. 

Але у світі монад немає просторово-часових відношень. Три чинники уне-

можливлюють причинні зв’язки між монадами: 1) їхня простота, 2) від-

сутність у них просторових і 3) тимчасових характеристик. Спонтанність 

монад робить такий зв’язок зайвим. Тому відношення між світом феноме-

нів та світом суб  с танцій також не можна характеризувати як причинно-

наслідкові. З цієї причини світ феноменів не може «відображати» світ мо-

над, а може тіль ки «виражати» його. І цей вираз є адекватним тільки сто-

совно «необхідних зв’язків», які діють у всіх можливих світах і разом з 
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«індивідуальними» законами монад визначають як зв’язки між феномена-

ми в кожній ок ремій монаді, так і відношення між монадами. На підставі 

цих необхідних апріорних відношень здійснюється пізнання всіх інших 

зв’язків на феноменальному рівні. Без них, вважає Ляйбніц, не були б 

мож ливі ні експеримент, ні індуктивні узагальнення, ні тим більше ма-

тематичне природознавство.

І хоча для Ляйбніца пізнання має починатися з рівня чуттєвих уяв-

лень (imaginаri), де панують причинні зв’язки і просторово-часові відно-

шення, і йти до вищого рівня — до суто поняттєвого пізнання (intelligere) 

[Leibniz, 1961: Bd. 4, S. 507], відношення, які мають місце у сфері монад, 

визначають феноменальні відношення і постають стосовно них як апрі-

орні. Використовуючи математичну аналогію, Ляйбніц указує, що монади 

відрізняються від феноменів так, як закон ряду від членів цього ряду 

[Leibniz, 1961: Bd. 2, S. 262]. Коли Ляйбніц стверджує, що феномени є ре-

альними тільки завдяки тому, що вони є агрегатами монад, він має на увазі 

саме цю функціональну залежність від вічних істин, які панують у світі мо-

над. У Ляйбніца феномени займають специфічне, але необхідне проміжне 

положення між субстанціями, з одного боку, та суто суб’єктивними образа-

ми уяви — з іншого.

Добре обґрунтований феномен одночасно є «добре зв’язаним» (phe no-

mene bien lie) та «добре впорядкованим» (bien regle), а також «феноменом, 

що випливає з монад» (phenomene resultant des monades). Таке розуміння ре-

альності феноменів випливає з тих завдань, які ставив перед собою Ляйб-

ніц. Як було зазначено вище, Ляйбніц намагався дати метафізичне об-

ґрунтування математичного природознавства, вважаючи прагматичне йо-

го обґрунтування недостатнім з метафізичної точки зору. Так, у полеміці з 

Б. де Волдером про реальність «математичного об’єкта» (corpus mathematicum) 

Ляйбніц вважає, що corpus mathematicum не є реальним з двох причин: по-

перше, в ньому немає перших складових частин (prima constitutiva), по-

друге, він є таким самим феноменом, як числа, час і простір, які самі по 

собі не можуть гарантувати існування. До цих відношень слід було б, на 

його думку, додати відповідних суб’єктів або підстави, тобто похідні сили 

та їхніх суб’єктів — монади. Тільки тоді corpus mathematicum, вважає він, 

стане corpus physicum («фізичним тілом»), тобто реальним феноменом 

[Leibniz, 1961: Bd. 2, S. 262].

На думку Д. Манке, вчення про монади — це єдиний центр, виходячи 

з якого належить розуміти всі вислови Ляйбніца про реальні феномени 

[Mahnke, 1925: S. 198]. Те, що phaenomenon bene fundatum може бути пода-

ний з двох боків, має свою підставу в самому понятті феномена. Він є яви-

щем для свідомості, яка пізнає, і як залежний від цієї свідомості він є «на-

половину ментальна сутність» (ens semimentale) [Mahnke, 1925: S. 306]. 
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Але, з іншого боку, він є проявом певної субстанційної підстави, яка не 

виявляє себе безпосередньо у досвіді і сутність якої полягає у силі. Діяль-

ність свідомості, яка є специфічним різновидом перцепції, а саме ап-

перцепцією, і з’являється тільки на певному щаблі розвитку монади, по-

лягає в тому, щоб відволіктися від субстанційної підстави й тим самим 

ізолювати та виокремити відношення, які визначають форму та порядок 

світу явищ.

Але на підставі вчення про відношення, на думку Ляйбніца, не мож на 

ні обґрунтувати повністю реальність феноменів, ні подолати скепти цизм і 

соліпсизм. Відношення, вважає він, мають потребу ще у «метафізичному 

обґрунтуванні». Вчення про передустановлену гармонію, як підкреслює 

сам Ляйбніц, — це спроба розв’язати проблему відношень у рамках мо-

надології [Leibniz, 1961: Bd. 2, S. 115]. Згідно з Ляйбніцем, цей універсум 

може бути тільки репрезентацією всіх монад і одночасно всіх їхніх відно-

син у мисленні Бога. Гармонія цих монад є, таким чином, передустанов-

леною, тобто закладеною від самого початку, і вже не має потреби, як сис-

тема оказіоналістів, у втручанні ззовні. Вона є джерелом дійсного світу, 

оскільки цей світ утілює у собі максимум гармонії, тобто максимум пов-

ноти індивідуумів і простоти законів, які впорядковують їх у систему. Ко-

жен індивідуум, незважаючи на те, що він існує сам по собі, має максимум 

зв’язків з усіма іншими. Інші монади з’являються в уявленнях окремої мо-

нади не як ізольовані, а як взаємопов’язані індивідууми. Феномен є ре-

альним, оскільки він має своє обґрунтування у відношеннях монад. Але 

ос кільки між монадами існує передустановлена гармонія, то можна ска-

зати, що добре обґрунтований феномен отримує своє обґрунтування в гар-

монії монад. Передустановлена гармонія є тим самим більш глибокою під-

ставою реальності феноменів, ніж відношення. Рівень реальності феноме-

на, таким чином, врешті-решт визначений рівнем гармонії, який панує в 

рамках деякого можливого світу. Реальний світ, згідно з Ляйбніцем, є най-

простішим тому, що він є найгармонійнішим. Явища є реальними, оскіль-

ки вони випливають з принципу досконалості, зі світової гармонії, яка має 

найвищий рівень реальності. У листі до Б. де Волдера Ляйбніц стверджує, 

що закони збереження (живої сили, руху) є «догідними розумові» (rationi 

consentaneum) [Leibniz, 1961: Bd. 2, S. 212]. Звідси випливає, що закони 

природи є не тільки математичними, але й метафізичними, і що «підстави 

речей найімовірніше полягають в якійсь метафізичній математиці, яка 

оцінює досконалість, тобто рівень реальності» [Leibniz, 1961: Bd. 2, S. 213].

Закони математики для Ляйбніца є вічними істинами і незмінною під-

ставою будь-якого буття. В одній із заміток він пише: «я вірю, що істини 

розуму є універсальними, і те, що є істинним стосовно нас, є істинним та-

кож для янголів і Бога. Такими є істини, які стосуються чисел в арифмети-
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ці, та істини, які стосуються фіґур у геометрії. Тому слушно кажуть, що 

Бог усе робить за допомоги числа, міри та величини» [Leibniz, 1948: p. 379].

Слово «реальний» Ляйбніц уживає у двох різних, хоча й близьких 

значеннях. В абсолютному значенні реальність він розуміє як можливість 

сумісного існування, як спів-можливість (compossibilitas), а у відносному 

значенні — як участь у гармонії дійсного світу, як наявність вищого рів ня 

досконалості. У першому значенні реальними є всі можливі світи, і дійсний 

світ відрізняється від інших тільки рівнем реальності. В іншому значенні 

реальним є тільки дійсний світ, оскільки він має вищий рівень гармонії й 

допущений до існування. Хоча закони математики, як і інші вічні істини, є 

реальними у першому значенні, вони мають визначальне значення для пі-

знання законів дійсного світу. Тому феномени, які досліджує матема тичне 

природознавство, якщо вони претендують на реальність, мають бу ти узго-

джені з істинами розуму [Leibniz, 1961: Bd. 2, S. 283]. Тільки завдяки такому 

узгодженню, вважає Ляйбніц, стає можливим математичне природознав-

ство, тобто застосування математики до дослідження феноме нів. Стають 

також можливими редукція феноменів до їхніх чистих об’єктів і дослід не 

підтвердження отриманих результатів. Е. Касирер вважає можливим го-

ворити про «нову дефініцію реальності» у Ляйбніца. «Феномени є реаль ни-

ми, — пише він, — не тому, що вони відображають ті речові ориґінали, які 

існують самі по собі, а тому, що вони містять у самих собі певний порядок і 

виявляють зв’язок, який відповідає інтеліґібельним істинам. Зміст цих іс-

тин тому не меншою мірою є першоосновою всього нашого знан ня, ніж 

першоосновою дійсного “буття” феноменів» [Cassirer, 1906: S. 108]. Д. Ман-

ке, на наш погляд, мав рацію, коли стверджував, що теорія передустанов-

леної гармонії є «гносеологічно обґрунтованою метафізичною теорією» 

[Mahnke, 1925: S. 93]. І якщо врахувати, що наука повинна спиратися на 

реальні феномени, то можна сказати, що передустановлена гармонія мо-

над у Ляйбніца постає як необхідна умова можливості наукового пізнання.

Але із строго метафізичної точки зору кінцевим джерелом реальності 

як феноменів, так і відношень для Ляйбніца є вищий розум, тобто Бог, 

який є творцем і тому гарантом реальності як речей, так і передустанов-

леної гармонії. «Відношення і порядки, — пише він, — схожі на логічні 

утворення, хоча їхні підстави вкорінені в самих речах, оскільки можна 

сказати, що їхня реальність, подібна до реальності вищих істин і можли-

востей, виходить від вищого розуму» [Лейбниц, 1983: т. 2, с. 228]. Все рі-

з номаніття уявлень окремих монад — це різноманітність уявлень, які Бог 

має про всі монади. З іншого боку, цей єдиний універсум явищ — це засіб, 

яким феномени репрезентують Бога. Пізнання Богом цих стосунків має 

бути не рецептивним і не дискурсивним спогляданням. Божественне піз-

нання має інтуїтивний характер, воно є «інтуїтивним знанням» (scientia 
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visionis). У мисленні Бога, вважає Ляйбніц, універсум пізнають доскона-

лим чином і без залишку. Людське пізнання Ляйбніц порівнює з перспек-

тивним поглядом на певний предмет (scenographia), а Божественне — з йо-

го геометричним планом (ichnographia). Якщо перспективні погляди мо-

над змінюються разом зі зміною положення спостерігача, то геометричний 

план завжди залишається незмінним і позбавленим перспективних спо-

творень, хоча Бог, як говорить Ляйбніц, знає про ці погляди.

Для Ляйбніца Бог є не тільки суб’єкт, але й кінцевий об’єкт пізнання. 

Він є єдиний безпосередній, хоча й зовнішній, об’єкт пізнання. З метафі-

зичної точки зору, згідно з Ляйбніцем, можна сказати, що «сама душа є сво-

їм безпосереднім внутрішнім об’єктом, але лише остільки, оскільки вона 

містить ідеї або те, що відповідає речам, бо душа є певним мікрокосмом, в 

якому виразні ідеї є репрезентацією Бога, а невиразні — репрезентацією 

Всесвіту» [Leibniz, 1961: Bd. 5, S. 228].

Бог є необхідною умовою гармонії монад. Тому він є також необхідною 

умовою реальності монад, оскільки вона полягає в їхній згоді. А ця згода, у 

свою чергу, ґрунтована на тотожності, вираженій у перспективах почат-

кової форми феноменального світу. Загальні закони цього прототипу всіх 

явищ повинні, згідно з Ляйбніцем, зберігатися незмінними в усіх від дзер-

каленнях. Не випадково Ляйбніц порівнює Бога з «досконалим гео метром» 

[Leibniz, 1961: Bd. 3, S. 52]. Природознавство і математика — це ніщо інше, 

як наближення людського способу пізнання до пізнання Бо га. І та об’єк-

тивна природа, яку втілює у собі добре обґрунтований фено мен, — це ре-

презентація універсуму, що належить Богові. Таким чином, Бог — це остан-

ня підстава реальності явищ. Явища є реальними, оскільки Бог їх уявляє, 

тому що Бог мислить відношення між монадами. Наукове пізнання стає у 

Ляйбніца пізнанням Бога, і будь-який прогрес у пізнанні явищ наближає 

того, хто пізнає, до Бога, робить його подібним до Бога. Тому Ляйбніц мав 

право сказати, що пізнання Бога є принципом не тільки всіх речей, але й 

усіх наук, а Його сутність і воля — це принцип їхнього буття.

На підставі розглянутого матеріалу можна зробити такі висновки. Фі-

лософія Ляйбніца є добре обґрунтованою феноменологічною доктриною. 

Вчення Ляйбніца виникло як спроба розв’язати ті проблеми, які виникли 

в механіці й передусім у динаміці (проблеми руху, континууму, простору, 

часу тощо), як спроба обґрунтувати можливість математичного природо-

знавства. Але це була водночас і спроба розв’язати головні гносеологічні 

(скептицизм, соліпсизм) та світоглядні (атеїзм) проблеми свого часу. Ке-

руючись принципом визнавати тільки те, що узгоджене з досвідом і ро-

зумом, як початковий пункт реформи всієї системи знань Ляйбніц ви-

окремлює «феномен». В його системі пізнання не тільки починається з 

фе номенів, але й обмежене цариною феноменів. Світ феноменів визнано 
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незалежним як від суб’єктів, які їх сприймають, так і від матеріальних 

речей, які є для них засадовими. Це дає підстави стверджувати, що філо-

софія Ляйбніца є своєрідною феноменологічною доктриною. Поняття 

феномена як вихідного пункту пізнання він розуміє настільки широко, що 

воно фактично збігається з поняттям практики, яка з проґресом науково-

го знання та техніки може змінюватися. Для обґрунтування можливості 

математичного природознавства та «реальної метафізики» Ляйбніц піддає 

поняття феномена гносеологічному та метафізичному аналізу. Поняття 

«доб ре обґрунтований феномен» стає центральним у всій його системі 

знання. «Добре обґрунтований феномен» для нього є не тільки початко-

вим, але й кінцевим пунктом будь-якого пізнання. Тому значення цього 

поняття не можна обмежувати, як це роблять деякі дослідники, тільки проб-

лемою подолання соліпсизму. Обґрунтування як математичного природо-

знавства, так і метафізики повністю базоване у Ляйбніца на цьому понятті. 

Понад те, метафізика у нього фактично виникає внаслідок його спроб 

обґрунтування поняття «добре обґрунтованого феномена». Метафізику 

Ляй б  ніц розглядає як добре обґрунтовану гіпотезу, якщо її положення уз-

годжені з науковим досвідом. Загальні зв’язки та відношення, виявлю вані 

у досвіді, Ляйбніц розглядає як те, що пов’язує феноменальний (тілес ний, 

матеріальний) світ зі світом ідеальним. Ідеальний світ постає як неза-

лежний і первинний стосовно зовнішнього досвіду, а мислення та його 

об’єкт (ідеї) він розглядає як первинні стосовно чуттєвого знання. «Без по-

середній внутрішній досвід», який можна розглядати як прототип транс-

цендентальної свідомості, Ляйбніц розглядає як джерело вірогідності 

зовнішнього досвіду. Але оскільки загальні і необхідні зв’язки, які є дій-

сним та об’єктивним гарантом вірогідності будь-якого знання, виявляють 

себе у будь-якому досвіді, то безпосередньому внутрішньому досвідові та 

су б’єк тивній вірогідності Ляйбніц не надає такого великого значення, як 

Ф. Брентано та Е. Гусерль. Феноменологію Ляйбніца не можна розглядати 

тільки як певний етап на шляху становлення трансцендентальної феноме-

нології й тим більш марно шукати витоки останньої у понятті Epoché, як це 

намагався зробити Ж. Моро [Moreau, 1968: p. 22]. Ляйбніцеві від самого 

початку був чужим суб’єктивізм картезіанців. Ту критичну функцію, яку у 

Декарта виконував методичний сумнів, а у Гусерля — Epoché, у Ляйбніца 

виконують інші принципи, які він вважав більш об’єктивними, зокрема 

принцип достатньої підстави. Як і Декарт, Ляйбніц прагне до максималь-

ної вірогідності, але вірогідність він убачає не в ясності та виразності на-

ших уявлень, а в їхній безпередзумовленості. На противагу Декартові та 

А. Арно, які фактично ототожнювали «сприйняття» та «ідею», Ляйбніц їх 

розмежовує і розглядає ідею як безпосередній внутрішній об’єкт пізнання. 

Хоча поняття феномена і власне феноменологічна концепція Ляйбніца 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 2 129

Phaenomenon bene fundatum

дуже відрізняються від тих, які ми подибуємо у феноменології Гусерля, 

вплив Ляйбніца на становлення феноменологічного руху взагалі та фе-

номенологію Гусерля зокрема є надзвичайно великим. Обидва філософи 

прагнули до максимальної вірогідності, обидва намагалися створити філо-

софію як строгу науку, обидва намагалися обґрунтувати можливість мате-

матичного природознавства і обидва дійшли висновку, що феноменологіч-

на точка зору є найадекватнішою науковому світоглядові. Але об’єктивні 

підстави наукових знань Ляйбніц шукає в ідеях та їхніх відношеннях, а не в 

суб’єктивних діях нашого розуму, як це під впливом Х. Крузія та І.Н. Те-

тенса робили спочатку І.Кант, а потім Е. Гусерль, котрі не відокремлювали 

чітко ідеї від дій нашого розуму.
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