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Біографічна довідка 

Казімєж  Айдукєвич народився 12 грудня 1890 року 
у Тернополі. Студіював філософію у Львівському 
університеті, його вчителем був відомий польський 
філософ К.Твардовський. Брав участь  у I Світовій війні, а 
потім у війнах польсько-українській і польсько-радянській 
у роках 1918 – 1920. Захистив габілітаційну роботу у 1920 
році. У рр.. 1921 – 1926 був доцентом університету Яна 
Казимира у Львові, а в 1926 – 1928 – професором  
Варшавського університету. У 1928 році став професором 
філософії у Львові. Після II Світової війни став 
професором університету ім. Міцкєвича в Познані; був 
також ректором цього навчального закладу в рр. 1948 – 
1952. У 1955 р. переїхав до Варшави, де зайняв кафедру 
логіки у тамтешньому університеті. Був членом Польської 
Академії Наук. З 1960 року на пенсії. Помер 12 квітня 1963 
року у Варшаві. Займався насамперед теорією пізнання, 
логікою, філософією мови і методологією наук. 

Айдукєвич був одним з найвидатніших філософів у 
всій історії польської думки. Як вчений здобув широке 
міжнародне визнання. Був також видатним учителем. 
Великої ваги надавав викладанню і написанню 
підручників. Основні його твори: «Glowne kierunki filozofii 
w wyjatkach z dziet ich klasycznych przedstawicieli. Teoria 
poznania, logika, metafizyka» (1923); «Glowne zasady 



  5 

metodologii nauk i logiki» (1928); «Logiczne podstawy 
nauczania»(1934); нинішня книжка, переклад якої 
пропонується увазі читача, «Zagadnienia i kierunki filozofii. 
Teoria poznania i metafizyka» (1949); «Zarys logiki» (1952); 
«Logika pragmatyczna» (1965) і інші. 

Філософ Ян Воленський, який написав передмову 
до польського видання « Проблем і напрямів філософії» 
2003 року, так пише про значення цієї короткої книжки: 
«Zagadnienia I kierunki filozofii», хоч і адресовані освіченій 
спільноті, але служили всім. І нехай служать далі. І нехай 
показують,як колись розумілася філософська освіта. Пора, 
аби відповідні стандарти повернулися, наперекір різним 
темним силам,котрі постійно блокують повернення 
філософії до шкіл… з усе виразнішою шкодою для 
інтелектуальної культури…» 
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Передмова автора 

 
В даній книжці читач знайде огляд найважливіших 

проблем, що традиційно стосуються так званої теорії 
пізнання і метафізики. Він знайде в ній також огляд 
найчастіше застосовуваних способів розв’язування цих 
проблем, тобто огляд так званих філософських напрямів у  
теорії пізнання і метафізиці. Поряд з сухим поданням 
самих тез, які характеризують різні напрями, тобто так 
звані філософські позиції, у більшості випадків ескізно 
подається  хід думки, який веде до цих позицій, а іноді – 
зміст полеміки, що точилася між представниками 
конкуруючих напрямів. 

Коли я приступив до написання, то не мав наміру 
писати цілу книжку. Вона виникла наступним чином: 
двадцять п’ять років тому я видав філософські виписки 
«Головні напрями філософії» і спорядив їх вступом, який 
містив огляд філософських проблем і напрямів, які були 
далі проілюстровані текстами різних авторів. 
Опрацьовуючи тепер нове видання згаданих виписок, я 
дійшов переконання, що той вступ треба ще раз 
переписати. І тому я приступив до його нової редакції. 

Однак ця нова редакція розрослася до надто 
великих розмірів, аби могла поміститися в одному томі з 
виписками. Виникла відтак думка видати цей вступ  у 
вигляді окремої книжки. Такою є ґенеза томику, який 
тепер потрапляє до рук читачів. 

Спосіб виникнення даної книжки визначає також її 
характер. Насамперед це не є підручник для підготовлених 
читачів,  у котрому автор не турбується про доступність 
викладу і пише на найвищому з можливих для себе рівнів. 
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Навпаки, пишучи цю книжку, я уникав надто глибокого 
аналізу і не старався досягти повної речової якості, платою 
за яку стала б відмова від доступності викладу. Тому в 
тексті можна нерідко знайти висловлювання,смисл яких не 
достатньо точно визначений  для надто вимогливих 
знавців, проте не дуже їх глибока інтерпретація не обурить 
пересічного читача. Я пишу це, між іншим, для того, аби 
не виникло враження, що я буцімто вважаю свої 
формулювання в книжці остаточними, такими, що не 
потребують уточнення. 

Дана книжка не є  також найбільш вдалим вступом 
до філософії. Вона написана досить стисло,в ній не 
використані всі засоби для переконливої репрезентації 
проблем і їх розв’язування. Найвідповіднішим входженням 
у філософські проблеми є зазвичай читання монографій, 
які докладно їх опрацьовують. Однак я вважаю, що і ця 
книжка разом з «Філософськими виписками»,котрі 
незабаром мають вийти у світ, може успішно відіграти 
роль такого «першого вступу».  

Найкориснішою ця книжка буде для читачів 
середнього рівня володіння дисципліною. Вона зможе 
служити підручником або посібником для повторення, в 
першу чергу, особам, котрі через читання або слухання 
лекцій вже дещо познайомились з філософією. Вона 
дозволить знайти таким читачам більш-менш зрозуміле 
формулювання філософських проблем і напрямів, якось їх 
упорядкувати і встановити зв’язки між ними. Може 
статися, що вона також допоможе не одному читачеві 
сформувати своє ставлення до різних філософських 
питань. 

Я маю надію, що попри вищевказані й інші 
недоліки дані «Проблеми і напрями філософії» заповнять 
немалу прогалину в нашій філософській літературі. В ній 
бо майже повністю відсутні книги, які б систематично 
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представляли повний перелік проблем теорії пізнання і 
метафізики. Цю роль відігравали вже давно застарілі 
переклади «вступів до філософії» німецьких авторів на 
переломі XIX і XX століть. Ці «Вступи» залишали бажати 
кращого з точки зору глибини аналізу сенсу наведених у 
них тверджень філософів. Дана праця, незважаючи на 
компроміс, продиктований вимогами доступності і 
стислості, прагне пояснити значення слів, уживаних 
філософами при викладі своїх доктрин. Через те, віддаючи 
її до рук читача, я сподіваюсь, що вона буде для нього 
корисною. 

Липень 1948                                Казімєж Айдукєвич  
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ВСТУП 

ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ І МЕТАФІЗИКА, А  
ТАКОЖ ІНШІ ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

Що таке філософія? Питання це легко поставити, 
але зовсім нелегко на нього відповісти. Термін 
«філософія» має досить довгу історію, і в різні періоди 
різні речі називались цим терміном. Притому значення 
терміну «філософія» ніколи не уточнювалося і не 
встановлювалося так, аби можна було дати однозначне 
визначення цього терміну, з яким би більшість сучасників 
погодилася. 

Термін «філософія» народився в Стародавній 
Греції. Етимологічно в ньому можна вирізнити дві 
складові: fileo – я люблю, прагну і sofia – мудрість, знання. 
Спочатку цей термін у греків значив «любов до мудрості» 
або «прагнення знань». Відповідно до цього значення 
термін «філософія» був тотожний до терміну «наука». З 
часом, коли у ході прогресу обсяг знання почав обіймати 
щоразу більші сфери, оволодіння всією сукупністю знань 
стало не під силу одній людині, виникла спеціалізація 
наук, і від спільного колись стовбура єдиної і 
універсальної первісної науки, що називалася філософією, 
почали відриватись окремі науки. Вони одержували свою 
назву і  вже не підводилися під спільне колись для всіх 
наукових досліджень ім’я філософії. Від спільного колись 
стовбура універсальної науки відокремлювалися пізніше 
спеціальні науки, котрі історично пізніше постали і 
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розвинулися – природничі науки, математика, історія 
тощо, а на самому материнському дереві наук залишилися 
і зберегли первинну назву філософії дослідження, які або 
вже здійснювались у повній мірі на світанку європейської 
думки, на етапі, що передував спеціалізації наук, або ж 
виникли пізніше, але були тісно зв’язані з тими 
найдавнішими дослідженнями. 

Донедавна до філософії належали наступні 
дисципліни: метафізика, теорія пізнання, логіка, 
психологія, етика, естетика. Сьогодні здійснився або 
здійснюється подальший хід спеціалізації наук, і від 
філософії відриваються чи вже відірвалися деякі з 
вищеназваних дисциплін. Зв’язку з філософією прагне 
позбутися сучасна психологія, відчуваючи свою близькість 
радше до біології чи соціології, ніж до інших філософських 
наук. Пориває також з філософією сучасна логіка, котра 
вважає себе тісніше зв’язаною в певних своїх розділах з 
математикою, ніж з іншими своїми колишніми 
філософськими супутниками. Також і етика, оскільки вона 
розуміється як наука про мораль, а не виклад певної 
моралі, а також і естетика виявляють свої відцентрові 
тенденції. Єдино вірними матері-філософії залишилися 
метафізика і теорія пізнання, а також так звана нормативна 
етика, яка вчить про те, що добре, а що зле. Саме цим двом 
найбільш аутентичним філософським наукам буде 
присвячена дана книжка, в якій ми познайомимося з 
багатою їх проблематикою. 
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ЧАСТИНА ПЕРША 

ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ 

I.КЛАСИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ТЕОРІЇ ПІЗНАННЯ 

Теорія пізнання, котра називається епістемологією, 
від гр. episteme – знання, або гносеологією, від гр. gnosis – 
пізнання, є – як вказує на це сама її назва – наукою про 
пізнання. Але що таке пізнання? Пізнанням називаються і 
певні пізнавальні акти, і результати пізнання. Пізнавальні 
акти – це певні психічні дії, як, наприклад, споглядання, 
пригадування, судження, а далі такі як розмірковування, 
умовивід та інші. Прикладами пізнавальних результатів 
можуть служити наукові твердження. Останні не є 
психічними діями і тому не належать до пізнавальних 
актів. Адже закон гравітації або теорема Піфагора – це 
зовсім не психічні явища, а значення суджень, в яких ці 
закони формулюються. 

Чим займається теорія пізнання, про яку ми сказали, 
що вона є наукою про пізнання – пізнавальними актами чи 
їх результатами? Бажаючи на це питання відповісти згідно 
з тим, чим займалася насправді теорія пізнання на протязі 
своєї історії, слід ствердити, що займалася вона і 
пізнавальними актами, і результатами. 
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Якщо теорія пізнання займається пізнавальними 
актами, тобто певними психічними явищами, то вона 
займається тим самим, що і психологія у певній своїй 
частині. Адже психологія аналізує, між іншим, психічні 
явища, а відтак і пізнавальні акти. Однак хоча предмети 
дослідження психології і теорії пізнання частково 
збігаються, все ж кожна з цих наук досліджує ці предмети 
зі своєї точки зору. Психологію цікавить фактичний 
перебіг пізнавальних процесів; вона прагне їх описати, 
класифікувати і відкрити закони, що керують ними. Зовсім 
інші питання ставить теорія пізнання. Пізнавальні акти, як 
і пізнавальні результати, ми піддаємо оцінці. Ми оцінюємо 
їх з точки зору їхньої істини або хиби, а також їх 
обґрунтування. Отже, фактичний перебіг пізнавальних 
процесів, яким займається психологія, не цікавить теорію 
пізнання; її цікавить те, через що пізнання оцінюється, 
тобто істина і хиба, обґрунтованість чи необґрунтованість 
пізнання. Що таке істина? Це перше з основних питань 
теорії пізнання, яке називається проблемою істини. Друга 
класична проблема теорії пізнання носить назву проблеми 
джерела пізнання. В цій проблемі йдеться про те, на що в 
останній інстанції пізнання має спиратися і за якими 
методами має осягатися, щоб бути повноцінним, тобто у 
належний спосіб обґрунтованим пізнанням дійсності. 
Третя класична проблема теорії пізнання, яка називається 
проблемою межі (або предмета) пізнання, вимагає 
відповіді на питання, що може бути предметом пізнання, і 
зокрема чи може пізнавана дійсність бути від пізнаючого 
суб’єкта незалежною. Задовільнимося наразі цими 
загальними формулюваннями трьох класичних проблем 
теорії пізнання і ближче розглянемо способи їх 
розв’язання. 

 
 



  13 

II. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ 

КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИНИ 
І ЙОГО КРИТИКА 

Що таке істина?Класична відповідь на це питання 
говорить, що істина думки полягає у її відповідності до 
дійсності. Veritas est adaequatio rei et intellectus - так 
звучала ця класична відповідь у схоластиці. Однак у чому 
має полягати ця узгодженість думки з дійсністю, яка 
повинна бути сутністю істини? Напевно, не в тому, аби ця 
думка була ідентичною зі стверджуваною дійсністю. Тоді, 
може, в тому, що ця думка є подібною до чогось дійсного, 
є відображенням якоїсь дійсності?Але і таке пояснення 
«узгодженості думки з дійсністю» здається деяким 
філософам абсурдним. Яким чином, - кажуть вони, - думка 
може бути подобою чогось, що від неї засадничо 
відрізняється? Як думка, що має лише часові виміри і 
зовсім не має вимірів просторових, може бути подобою 
чогось просторового, наприклад геометричного тіла 
кубічної форми або Ніагарського водоспаду? Зрештою, 
навіть якщо йдеться лише про саму часову тривалість, 
думка для того, аби бути істинною, не має уподібнюватись 
до дійсності, якої стосується. Щоб бути істинною, думка 
про довготривалий факт не повинна сама тривати довго, а 
думка про короткотривалий факт тривати коротко. Відтак 
думка може бути неподібною до дійсності і тим не менше 
бути істинною. 

У відповідь на таку критику деякі прибічники 
класичного визначення істини звертають увагу на те, що 
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одна справа – сам процес, тобто акт мислення, а інша – 
його зміст. Вони наголошують, що для досягнення 
істинності думки не сам процес мислення має бути 
подібним до дійсності, а лише його зміст. Але і це не 
задовольняє критиків класичного визначення істини. Вони 
звертають увагу, що поняття подібності зовсім не є 
строгим. Подібність полягає у частковій подібності 
властивостей, але яка частина цих властивостей має бути 
спільною для двох предметів, аби їх можна було б назвати 
подібними, це аж ніяк строго не визначається. Тому 
визначення, за яким істинними є такі думки, зміст яких 
подібний до чогось дійсного, є нестрогим, бо не окреслює, 
якого ступеня повинна бути ця подібність,аби думки ці 
були істинними. Оскільки така узгодженість думки з 
дійсністю не зводиться ані до ідентичності, ані до 
подібності між ними, то в чому, запитують критики 
класичного визначення істини, ця узгодженість може 
полягати? Не знаходячи задовільної відповіді на це 
питання, критики доходять висновку, що класичне 
визначення істини взагалі позбавлене сенсу. 

Але існує ще інший напрям думки, який змушує 
деяких мислителів відкинути класичне визначення істини. 
Деякі філософи заперечують його і шукають іншої 
дефініції, бо вважають, що ми в жодній мірі не можемо 
стверджувати, відповідають наші думки дійсності чи ні. 
Якби істина мала полягати у відповідності думок 
дійсності, то ми ні про що не могли б знати, чи це є 
істиною, чи не є. Відтак ми повинні були б відкинути 
поняття істини в сенсі узгодженості думки з дійсністю як 
недосяжний ідеал і змінити його іншим поняттям істини, з 
яким можна буде вирішувати, чи наші думки і твердження 
істинні, чи хибні. 

Погляд, за яким не можна стверджувати 
відповідності думок дійсності, спирається на наступні 
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висновки стародавніх скептиків. Якщо хто-небудь хотів би 
переконатись, відповідає дійсності певна думка, 
твердження, то він повинен був би для цього знати не 
лише цю думку, але й те, якою є дійсність. Як би він це 
здійснив? Йому слід було б апелювати до досвіду, так або 
інакше розмірковуючи; словом, йому потрібно було б 
застосувати певні методи або критерії. Але звідки ми були 
б упевнені, що пізнання, одержане за допомогою цих 
критеріїв, відкриває нам неспотворену дійсність? Для 
цього потрібно було б піддати ці критерії перевірці. Але 
таку перевірку можна здійснити, застосовуючи, в свою 
чергу, ті ж самі або, можливо, інші критерії. Так чи інакше, 
якість цієї перевірки залежатиме від якості використаних у 
ній критеріїв. Ця остання якість знову є під сумнівом і 
вимагає подальшого дослідження; в дослідженні знову 
будуть застосовуватись якісь критерії і т.д. до 
нескінченності. Словом, ми ніколи не зможемо засадничо 
пізнати дійсність і через це ніколи не зможемо дізнатись, 
чи наші думки узгоджені з нею, чи ні.   

 
 
 
ІСТИНА ЯК ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ 

Наведений вище  хід міркувань змусив багатьох 
філософів відкинути визначення істини як відповідності 
думок дійсності і замінити його іншим визначенням. До 
цього нового визначення істини філософи приходять 
приблизно через такі міркування. Давайте подивимось, як 
ми фактично послугуємось поняттям істина. Так нам 
легше буде зрозуміти, що це поняття для нас означає. 
Безперечно, кожний є готовим визнати за істину усяке таке 
твердження, в яке сам вірить, котре визнає, котре 
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відповідає його переконанню. Коли хто-небудь вірить в 
те,що А є В, то він готовий казати, що твердження «А є В» 
істинне. І навпаки: коли будь-хто приписує якомусь 
твердженню істинність, то він готовий повірити в те, що 
воно повідомляє. Однак, незважаючи на це, ніхто не буде 
стверджувати, що істинне судження – те ж саме, що і 
судження, в яке він вірить. Адже кожний усвідомлює, що 
існують істинні судження, в які він не вірить хоча б тому, 
що їх не знає. З іншого боку, ніхто не вважає себе 
гарантованим від помилок, і знає, що існують твердження, 
в які вірить, але вони не є істинними. Відтак ми 
усвідомлюємо, що не всі наші переконання добули шляхом 
досить старанних і обережних досліджень, а дійшли до 
них, застосовуючи методи (критерії), які поступаються 
іншим критеріям, тим, що становлять вищу інстанцію. І 
лише тоді ми не завагаємося визнати всі наші переконання 
за істинні, коли дізнаємося, що дійшли до них, 
застосовуючи такі критерії, які не можна скасувати, 
«вирок» яких є остаточним і невідкладним. 

Такі або подібні міркування «диктують» деяким 
філософам наступне визначення істини: істинне 
твердження – це таке і лише таке, що задовольняє 
остаточним і невідкладним критеріям. Не має іншого 
способу переконання в тому, чи якесь твердження є 
істинним, як тільки піддати це твердження випробуванню 
такого остаточного критерію, «вирок» якого є 
невідкладним в тому сенсі, що будь-який інший критерій 
має йому поступитися. Чи твердження, котрі витримують 
випробування таким остаточним критерієм, узгоджуються 
з дійсністю, ми не можемо знати і, як казали скептики, 
ніколи не зможемо дізнатися. Фактично при розрізненні 
істини і хиби йдеться не про те, відповідає дане 
твердження дійсності чи ні, а про те, чи воно узгоджується 
з остаточними критеріями. Через те, бажаючи визначити 
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поняття істини відповідно до того, як ми це поняття 
застосовуємо, ми повинні істину визначити як 
узгодженість думки з остаточними і невідкладними 
критеріями. 

 
 
 
НЕКЛАСИЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИНИ 

Ця концепція істини приймає у різних своїх 
прибічників різні форми в залежності від того, який 
критерій вони вважають остаточним. 

Наприклад, когерентна теорія істини визначає 
істину як узгодженість думок між собою. Прибічники цієї 
теорії вважають, що вирішальним критерієм того, 
прийняти чи відкинути якесь твердження, є узгодженість 
даного твердження з іншими прийнятними твердженнями. 
Це означає, що дане твердження не суперечить іншим і 
гармонійно вписується в систему, яка ними утворена. 
Може здатися, що остаточним критерієм є досвід. Але це 
не так, бо над критерієм досвіду стоїть в якості вищої 
інстанції критерій узгодженості. Візьмемо, наприклад, 
ложку, занурену у склянку з водою. Зір свідчить, що ложка 
зламана, але на дотик виявляється, що вона ціла. Чому ми 
тут довіряємо дотику, а не зору? Тому, що твердження на 
підставі зору не узгоджується з рештою наших знань 
(наприклад, те, що нібито уламок ложки підноситься над 
рівнем води у склянці, суперечить закону падіння тіл); 
натомість твердження на підставі дотику (те, що ложка є 
цілою і прямою) досконало вписується в решту наших 
знань про ложку. Тому саме ця узгодженість даного 
твердження з рештою прийнятих тверджень, а не свідчення 
відчуттів, які призводять у даному разі до суперечливих 
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висновків, є остаточною інстанцією, що невідкладно 
змушує це твердження прийняти. 

Прибічникам когерентної теорії істини закидають, 
що сама узгодженість думок між собою не може ще 
складати достатнього критерію істини. Якби складала, то 
будь-яка послідовна органічна байка могла б  на такій же 
підставі визнаватись за істину, що і природознавча теорія, 
побудована на марудних спостереженнях і експериментах. 
«Когерентники» могли б захиститися від такого закиду, 
уточнюючи свою концепцію. Мовляв, йдеться про 
узгодженість даної думки не з будь-якими іншими 
думками, а з твердженнями на підставі досвіду. Але з 
тверджень, підкріплених свідоцтвом досвіду, не можна 
побудувати лише єдину систему гармонійно зв’язаних між 
собою тверджень. Їх можна утворити більше, при чому, 
вибираючи одну систему, слід буде визнати за хибу, за 
ілюзію певні підкріплені досвідом твердження, котрі за 
прийняття іншої системи у разі, якщо з нею гармоніюють, 
слід було визнати істинними. Відтак сама узгодженість з 
досвідом і внутрішня гармонія є ще недостатніми. Треба 
ще якогось додаткового критерію вибору між різними 
системами гармоніюючих між собою тверджень, 
погоджених з досвідом. Тому при більш докладному 
викладі когерентної концепції вказуються інші додаткові 
критерії вибору систем. Називаються, наприклад, простота 
системи, економія засобів тощо. Міркування ці мають 
безперечну цінність як спроба усвідомлення того, чим ми 
керуємося при прийнятті тверджень у природничих 
науках, незалежно від сумнівного когерентного 
визначення істини. 

Варто вказати ще одну лінію, котрої додержуються 
деякі прибічники когерентної концепції істини. Якщо про 
істинність якогось твердження свідчить його узгодженість 
з твердженнями на підставі досвіду, то постає питання: а 
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чи йде мова про узгодженість з твердженнями 
попереднього досвіду, чи з твердженнями, що базуються і 
на попередньому, і на майбутньому досвіді. Якщо йдеться 
про минулий і майбутній досвід, то про істинність жодного 
теперішнього твердження в момент, коли майбутній досвід 
ще не відомий, не можна судити. Певне твердження може 
чудово гармоніювати з твердженнями, прийнятими 
дотепер, однак не можна передбачити, чи майбутній досвід 
не змусить нас так перебудувати систему, що дане 
твердження не буде узгоджуватись з її новою структурою. 
Якщо істина полягає в узгодженості даного твердження з 
усією системою, що обіймає як теперішній, так і майбутній 
досвід, то допіру у нескінченності можна буде 
переконатися, чи це твердження істинне, чи хибне. Так 
розмірковуючи, деякі філософи (наприклад, неокантіанці 
марбурзької школи) доходять висновку, що істина – це 
нескінченний процес. Для прибічників такого погляду (а їх 
є багато і крім неокантіанців) остаточного і невідкладного 
критерію взагалі немає, а відповідно до цього немає і 
тверджень, котрі можна було б остаточно прийняти і котрі 
не можна було б відкинути (наприклад, з огляду на нові 
дані досвіду). Запереченню підлягають усі твердження, як 
такі, що мають характер гіпотез і теорій, так і твердження, 
що безпосередньо ґрунтуються на досвіді. Нічого не 
можна стверджувати остаточно і невідкладно, кожне 
твердження є лише тимчасовим. 

Шукаючи остаточний і невідкладний критерій 
прийняття якогось твердження, інші філософи знаходять 
його в так званій загальній згоді. Коли я чую у нічній тиші 
якийсь сталий тихий шум і хочу переконатись, чи цей шум 
стоїть насправді, чи, може, мені він лише здається, я питаю 
тих, хто є зі мною, чи вони цей шум чують. Якщо інші 
його також чують, то і я віритиму у свідоцтво свого слуху. 
Ось такі і подібні міркування спонукають деяких вбачати у 
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загальній згоді остаточний і невідкладний критерій. 
Оскільки істина має полягати у відповідності такому 
критерію, то має місце визначення, за яким істинність 
якогось твердження полягає у загальній згоді з ним. Це 
поняття загальної згоди очевидно вимагає уточнення: адже 
не йдеться про те, аби допіру тоді визнати якесь 
твердження, коли ми переконаємося, що всі, які живуть 
нині, і ті, хто вже вмер, або ті, які щойно народяться, 
погодяться з цим твердження. В залежності від способу 
більш точного визначення цієї загальної згоди дана 
концепція істини приймає ту чи іншу форму. 

На думку інших, остаточним критерієм прийняття 
якогось судження є його очевидність, яка не лише робить 
дане твердження для нас безперечним, але й переконує нас 
в тому, що кожний, хто зрозуміє це твердження, буде 
змушений його визнати. Прибічники цієї концепції 
стараються проаналізувати, в чому ця очевидність має 
полягати; вони зводять її іноді до ясного і виразного 
уявлення стану речей, якого стосується дане твердження 
(Декарт), а іноді трактують її інакше. Так, наприклад, 
представник так званої баденської школи неокантіанців 
німецький філософ попереднього покоління Рікерт звертає 
увагу на те, що коли певне твердження здається нам 
очевидним, то воно нав’язує нам свою необхідність, котру 
ми відчуваємо як повинність, обов’язок. Якесь твердження 
є очевидним тоді, коли ми відчуваємо, що зобов’язані його 
прийняти. Але всяка повинність, всякий обов’язок 
відповідає певній настанові, що містить в собі якийсь 
наказ, тобто певній нормі. Через це очевидні твердження 
вказують на певну норму, яка стосується визнання 
тверджень. Норма ця не залежить від нас, перебуває поза 
нами, і тому Рікерт називає її трансцендентальною 
нормою. Відтак твердження є очевидним тоді, коли воно 
узгоджується з трансцендентальною нормою. 
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Противники класичного визначення істини, для 
яких істина – це відповідність думки остаточному 
критерію і які цей остаточний критерій убачають в 
очевидності, доходять висновку, що істинність думки 
полягає в її очевидності, котру вони розуміють так чи 
інакше. Для Рікерта, наприклад, істинність якоїсь думки 
полягає у її відповідності трансцендентальній нормі. 

Іншою широко відомою концепцією істини є так 
званий прагматизм. Це не однорідне вчення, і його 
прибічники в різний спосіб його визначають. У своїй 
радикальній формі прагматизм виходить з того, що істина 
якогось твердження полягає в його узгодженні з 
остаточними критеріями. Таким остаточним критерієм 
прагматизм визнає корисність даного твердження в дії. 
Звідси походить визначення, яке ототожнює істинність 
якогось твердження з його корисністю. Хід думки 
прагматиків приблизно такий: наші розумові функції, 
наприклад, наші переконання, не позбавлені зв’язку з 
практичною діяльністю. Наші переконання справляють 
вплив на наші дії, надають їм напрямку, вказують діючій 
особі засоби, що ведуть до поставленої мети. Якщо цей 
вплив наших переконань на наші дії робить їх 
ефективними, тобто дозволяє досягти поставленої мети, то 
ці переконання є істинними. Входячи, наприклад, до 
темної кімнати, я хочу ввімкнути світло. Я думаю, що 
вимикач є справа від дверей. Це моє переконання разом з 
бажанням увімкнути світло спрямовує мою руку направо 
від дверей, надає моїй дії визначений напрямок. Якщо дія, 
спрямована моїм переконанням, приводить до бажаного 
вмикання світла, то це переконання істинне. Якщо ж дія, 
спрямована моїм переконанням, не приводить до бажаного 
результату, то переконання було хибним. Як я вже 
згадував, ототожнення істини з корисністю притаманне 
тільки радикальному прагматизму. У своїх більш 



  22 

поміркованих відтінках прагматизм не йде так далеко, а 
наближається у своїй основній тенденції до емпіризму і 
позитивізму, про які піде мова нижче.   

 
 
 

ПРАВИЛЬНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ  
КЛАСИЧНОГО ПОНЯТТЯ ІСТИНИ 

Вище ми провели короткий і неповний огляд різних 
концепцій істини, відмінних від класичної. Всі вони 
вбачають сутність істини у відповідності думки критеріям, 
або методам, котрі остаточно визначають, визнати чи 
відкинути ми повинні дане судження. Дослідження, 
присвячені знаходженню цих найвищих критеріїв наших 
суджень,дуже цікаві і повчальні,однак покладання сутності 
істини в узгодженості думки з цими критеріями є 
спотворенням поняття істини. Змісту цього поняття краще 
відповідає класичне визначення, за яким істинною є така 
думка, котра узгоджується з дійсністю. Наведені на 
початку цього розділу закиди проти такого визначення 
стверджували, що незрозуміло, в чому має полягати ця 
узгодженість думки з дійсністю. Однак спроба збагнути 
сутність цієї узгодженості не є такою вже безнадійною, як 
її трактують критики класичного визначення істини. Якщо 
якесь твердження відповідає дійсності, то це означає, що 
власне здійснюється те, про що твердження повідомляє. 
Тому думка про те, що Земля є круглою, узгоджується з 
дійсністю, оскільки Земля кругла; думка, що Сонце більше 
за Землю, узгоджується з дійсністю, оскільки Сонце дійсно 
набагато більше за Землю. Відтак основну ідею класичного 
визначення істини можна виразити так: думка m є 
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істинною, і це означає, що думка m стверджує, що так і 
так, і дійсно є так і так. З цим останнім формулюванням 
класичного визначення істини асоціюються певні 
труднощі логічної природи, котрі змушують до 
обережності у застосуванні цього визначення. Однак тут 
ми не будемо говорити про цю справу. 

 Такому формулюванню класичного визначення 
істини вже не загрожує закид скептиків. Цей закид 
стверджував, що ніколи не можна дізнатися, узгоджується 
чи не узгоджується якась думка з дійсністю. Але дізнатись 
про те, чи думка, що Земля кругла, відповідає дійсності, 
означає лише дізнатися про те, що Земля є круглою; адже 
якщо якесь твердження відповідає дійсності, то це значить, 
що дійсно має місце те, про що це твердження повідомляє. 
Якщо ж скептики стверджують, що не можна дізнатися 
про те, чи узгоджується з дійсністю думка, що Земля 
кругла, то вони тим самим кажуть, що не можна 
переконатися в тому, чи Земля є круглою. І взагалі, коли 
скептики стверджують, що ніколи не можна дізнатися про 
те, чи якась думка погоджується з дійсністю, то з цього 
ствердження випливає, що ні про що не можна ніколи 
дізнатися. Адже якщо б про щось можна було дізнатися, 
то через те можна було б дізнатися, що думка, яка саме 
це стверджує, відповідає дійсності. 

 
 
 
СКЕПТИЦИЗМ І ЙОГО СПРОСТУВАННЯ 

Однак скептики пішли так далеко, що 
стверджували, що ми нічого не можемо пізнати, тобто ні 
про що не можемо здобути обґрунтованого знання. Адже 
щоб таке знання здобути, казали скептики, треба було б 
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його обґрунтувати якимось методом, або застосувати до 
нього певний критерій. Однак знання, здобуте на підставі 
цього критерію, буде лише тоді правильно обґрунтованим, 
якщо ми будемо заздалегідь знати, що застосовуваний 
нами критерій є достовірним, тобто таким критерієм, що 
завжди веде до істини і ніколи – до хиби. Для того ж, аби в 
цьому переконатися (що критерій є достовірним), слід 
знову застосувати якийсь критерій, який, в свою чергу, 
знову треба було б піддати критичній перевірці перш ніж 
йому довіритися, і т.д. до нескінченності. Відтак 
неможливо відшукати дорогу, на якій ми могли б здобути 
обґрунтоване знання про будь-що. 

Той, кого переконує цей висновок скептиків, має 
визнати, що ми в жодній справі не можемо одержати 
обґрунтованого знання і тому жодній думці не можемо у 
засадничий спосіб приписати її узгодженість з дійсністю. 
Якби ми визнали міркування скептиків, то повинні були 
погодитися, що про те,чи є якась думка істинною в сенсі 
класичного визначення, ми не могли б ніколи здобути 
обґрунтованого знання. 

Труднощі, висунуті скептиками, цілять однак не 
тільки в класичне визначення істини, але з такою ж силою 
і у визначення некласичні, які істину думки визначають її 
відповідністю критеріям. Адже коли ми, як кажуть 
скептики, не можемо ні про що здобути обґрунтованого 
знання, то не можемо також здобути обґрунтованого 
знання щодо того, чи узгоджуються наші думки з 
критеріями. Тому не має жодної причини, аби ми, бажаючи 
уникнути труднощів, які випливають з висновків скептиків 
щодо класичного визначення істини, повинні були замість 
нього прийняти визначення, яке ототожнює істинність 
думки з її відповідністю критеріям. Відкидаючи класичне 
визначення і приймаючи некласичне, ми рівною мірою 
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наражаємося на закид, що так чи інакше визначена істина є 
непізнаваною. 

Але чи міркування скептиків обґрунтовує їхню 
розпачливу тезу? Якби це було так, і ми, визнаючи 
міркування скептиків правильними, прийняли їхню тезу, 
то впали б у суперечність. З одного боку, визнаючи тезу 
скептиків ми б стверджували, що нічого не можна 
обґрунтувати, а з іншого боку, визнаючи, що міркування 
скептиків обґрунтовує їхню тезу, ми прийняли всупереч 
скептичній тезі, що щось-таки можна правильно 
обґрунтувати (а саме хоча б саму тезу скептиків). Цю 
трудність усвідомлювали самі скептики. Аби її уникнути, 
вони зазначали, що своєї тези про неможливість 
обґрунтованого пізнання вони не проголошують 
категорично, а лише зізнаються, що їм так здається, але 
вони утримуються від судження, чи так справді є. Взагалі 
скептики не визнавали за собою право вимовляти щось 
крім усвідомлення того, що діється в їхній свідомості, 
тобто крім того, як вони відчувають, як мислять тощо. 
Вони визначали себе як таких, що шукають істину, але 
наразі ще не знайшли (звідси їхня назва, бо skeptomai з гр. 
означає розглядаюсь, шукаю). 

Залишаючи поза увагою цю трудність скептицизму, 
легко помітити помилку, що криється у міркуванні 
скептиків. Скептики стверджують, що для того щоб 
здобути обґрунтоване знання, треба його здобути, 
застосовуючи якийсь критерій, про який наперед відомо, 
що він є достовірним. Інакше кажучи, здобуття якогось 
обґрунтованого знання вимагає, на думку скептиків, не 
тільки того, щоб мати якийсь достовірний критерій, за 
допомогою якого це знання було б обґрунтоване, але й 
того, щоб було відомо, що цей критерій достовірний. В 
цьому власне полягає помилка в міркуваннях скептиків. 
Адже для того, щоб обґрунтувати якесь твердження, 
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достатньо застосувати якийсь достовірний критерій, і 
зовсім не потрібно знати, що критерій цей достовірний. 
Знання про те, чи достовірний цей критерій, не потрібне 
для обґрунтування твердження за допомогою цього 
критерію, а тільки для переконання в тому, що твердження 
є обґрунтованим. Одна справа – обґрунтувати якесь 
твердження, інша справа – знати, що воно обґрунтоване. 
Одна справа – зробити щось добре, а інша справа – знати, 
що зроблено добре. Якщо відтак знання про те, що 
критерій, застосований при обґрунтуванні якогось 
твердження, є достовірним, непотрібне для правильного 
його обґрунтування, то в такому разі хибним є засновок, з 
якого скептики і одержують висновок, що обґрунтування 
будь-якого судження вимагає нескінченно багато кроків 
міркування, які ніколи не можна було б повністю пройти 
(тобто це призводить до т.зв. regressus ad infinitum). 

 
 
 
НЕКЛАСИЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИНИ  

ПРИЗВОДЯТЬ ДО ІДЕАЛІЗМУ 

Ми дізналися, що мотивом відкидання деякими 
філософами класичного визначення істини були, по-перше, 
неправильне формулювання основної думки класичного 
визначення,а, по-друге, критика скептиками можливості 
пізнання дійсності. Знайшовши правильне формулювання 
класичного поняття істини і спростувавши закиди 
скептиків, ми переконалися, що не має причини 
відмовитися від класичного визначення істини і звернутися 
до іншого, некласичного визначення. Наведені некласичні 
визначення істини відіграли велику роль у розвитку 
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філософської думки і стали одним з вихідних пунктів 
ідеалізму, котрий світ, доступний пізнанню, не вважає за 
правдиву дійсність, а зводить його до ролі якоїсь мисленої 
конструкції, тобто певного роду фікції, яка від поетичної 
вигадки відрізняється лише тим, що побудована за 
певними правилами, які перебувають у критеріях, 
правилами, якими ми остаточно керуємося в процесі 
судження. 

 
 
 

III ПРОБЛЕМА ДЖЕРЕЛА  
ПІЗНАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНА І ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА  
ВЕРСІЯ ПРОБЛЕМИ 

Проблема джерела пізнання початково стосувалась 
психологічних досліджень фактичного зародження наших 
понять, суджень і взагалі мислення. Спір власне точився 
навколо того, чи серед понять інтелекту дорослої людини 
існують т.зв. вроджені поняття і думки (ideae innatae), чи 
всі поняття і думки, які ми маємо, утворюються без 
винятку на базі досвіду. Прибічників погляду, що приймає 
існування вроджених понять, називають генетичними 
раціоналістами, або нативістами; прибічників 
протилежного погляду називають генетичними 
емпіриками. Нативісти вважають, що деякі наші поняття і 
переконання є вродженими, бо наш розум улаштований 
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так, що саме ці, а не інші поняття він має утворити, щодо 
цих, а не до інших переконань він має дійти – незалежно 
від того, що йому поставляють відчуття і інтроспекція 
(самовідчуття). Відчуття, з точки зору нативістів, не 
справляють впливу на зміст деяких наших понять і 
переконань. Роль чуттєвості обмежується лише тим, що 
вона звільнює думки, які потенційно перебувають в 
організації людського розуму. До прибічників такого 
погляду належали серед інших Платон, Декарт, Лейбніц та 
інші. 

Прибічники генетичного емпіризму заперечували 
нативістам тезою, що людський розум є чистою дошкою 
(tabula rasa), на якій лише досвід записує свої знаки. 
Знаками цими є спочатку враження (імпресії), завдяки ним, 
в свою чергу, постають їх відтворення у пам’яті, а потім 
похідні уявлення, різнорідні комбінації і перетворення 
яких ведуть до утворення більш або менш складних понять 
(ідей); перетворення такі бувають іноді такими 
майстерними, що в них нелегко буває відшукати слідів 
оригіналу, тобто вражень, від яких вони походять. Цей 
погляд генетичні емпірики виражають таким стислим 
формулюванням: nihil est in intellectu, quod non prius fuerit 
in sensu (немає нічого в розумі, чого не було б спочатку у 
відчуттях). Представниками генетичного емпіризму були 
насамперед англійські філософи XVII і XVIII століть Джон 
Локк, Девід Юм і інші. Вони прагнули дати відповідь на 
питання: як з матеріалу вражень, який надається 
відчуттями, утворюються наші думки, особливо поняття з 
високим рівнем абстракції. Француз Кондільяк старався 
цей процес розвитку змісту розуму дорослої людини 
зобразити за допомогою моделі статуї, яка поступово 
наділяється різними чуттєвими здатностями, через які вона 
одержує щоразу нові враження, і демонстрував, як з цих 
вражень утворюються все вищі продукти мислення. Юм 
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застосовував тезу генетичного емпіризму для того, щоб 
викрити певні поняття як такі, що мають лише позірні 
значення. Згідно з емпіристичною тезою, кожне поняття 
має довести свій родовід, який бере початок від досвіду. 
Якщо зі значення поняття не випливає його походження 
від досвіду, то це значення є ілюзорним.  

Висновки Юма створили фермент, який спонукав 
пізніше піддавати значення понять ґрунтовному аналізу. З 
плином часу постулат перевірки емпіричного родоводу 
понять був замінений вимогою спорідненою, хоч і не 
ідентичною. Сьогодні ми визнаємо за таке, що не 
позбавлене сенсу, те поняття, значення якого дозволяє 
застосовувати його до предметів, тобто дозволяє 
вирішувати про предмети, дані нам у досвіді, чи 
заслуговують вони право носити назву цього поняття, чи 
ні. Цей постулат, будучи стандартною тезою сучасного 
т.зв. операціонізму, виявився дуже плідним для розвитку 
природознавства. Він став серед іншого вихідним пунктом 
перевороту, що його здійснив Ейнштейн у сучасні фізиці 
завдяки т.зв. теорії відносності. Ейнштейн власне будує цю 
теорію, відкидаючи поняття абсолютної синхронності двох 
подій і замінивши його поняттям синхронності стосовно 
певної просторової системи (стосовно певних тіл). Вчений 
відкидає поняття абсолютної синхронності саме тому, що 
не існує жодного методу, який дозволяв би на підставі 
досвіду двох подій (явищ), рознесених між собою у 
просторі, визначати, синхронні вони в абсолютному сенсі 
чи ні. 

Викладена тут ескізно проблема зародження наших 
понять і переконань, в якій протилежні позиції 
називаються нативізмом, тобто генетичним раціоналізмом, 
а також генетичним емпіризмом, була проблемою 
насамперед психологічною. Адже в ній мова йшла про те, 
яким шляхом у людському розумі постають певні думки. З 
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цією психологічною проблемою зв’язана і навіть змішана 
інша проблема, яка має вже не психологічний, а 
методологічний або епістемологічний характер. Ця 
проблема має наступне звучання: як можна досягти 
повноцінне пізнання дійсності, тобто якими методами 
можна дійти до узгодженого з істиною і обґрунтованого її 
пізнання. Ця проблема належить до теорії пізнання, тобто 
до тієї дисципліни, котру в пізнанні цікавить не фактичним 
перебіг, а його істинність і обґрунтування. Цією 
проблемою ми тепер займемося. 

У зв’язку з цією проблемою вимальовуються дві 
пари протилежних позицій. Раціоналізм і емпіризм – це 
одна пара, раціоналізм і ірраціоналізм – друга. В цих 
назвах знову повторюються терміни раціоналізм і 
емпіризм, з якими ми зіткнулися при обговоренні 
проблеми психологічної ґенези наших думок. Вони мають 
інші значення, ніж раніше. Тому ми раніше додавали до 
терміну раціоналізм і емпіризм означення генетичний, а 
тепер ми для розрізнення маємо говорити про раціоналізм і 
емпіризм методологічний. Але і це не дає нам можливості 
позбавитись від багатозначності, бо поняття раціоналізм 
(напр. методологічний) має одне значення, коли його 
протиставляють емпіризму, і інше, коли його 
протиставляють ірраціоналізму. Тому ми не будемо 
позицію, що протистоїть методологічному емпіризму, 
називати раціоналізмом, а будемо називати цей напрям 
апріоризмом, а термін раціоналізм залишимо для 
позначення напряму, який протистоїть ірраціоналізму. Там 
же, де попри все може виникнути непорозуміння, ми такий 
раціоналізм називатимемо антиірраціоналізмом. 

Після цих вступних зауважень приступимо 
спочатку до аналізу спору між апріоризмом і 
методологічним емпіризмом, а потім розглянемо 
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принциповий зміст спору між раціоналізмом 
(антиірраціоналізмом) і ірраціоналізмом. 

 
 
 

АПРІОРИЗМ І ЕМПІРИЗМ 

Починаємо відтак від апріоризму і емпіризму. В 
цьому спорі йде мова про оцінку ролі, яку в нашому 
пізнанні відіграє досвід, тобто наші споглядання, які 
зумовлені відчуттями або т.зв. інтроспекцією. 
Споглядання, зумовлені відчуттями, інформують нас про 
предмети і події зовнішнього світу (тобто світу фізичного) 
і становлять т.зв. зовнішній досвід; споглядання, зумовлені 
т.зв. інтроспекцією, інформують нас про власні психічні 
стани (напр., про те, що я веселий або сумний) і становлять 
т.зв. внутрішній досвід. Отже, емпіризм усіх відтінків 
визнає за досвідом домінуючу роль, апріоризм натомість 
підкреслює роль т.зв. апріорного пізнання, тобто пізнання, 
яке не залежить від досвіду. 

 
 
 

КРАЙНІЙ АПРІОРИЗМ 

Спір між  емпіризмом і апріоризмом приймав в 
історії філософії різні форми. На світанку  європейської 
філософської думки в Стародавній Греції апріоризм діє 
наступально і заперечує будь-яку цінність досвіду для 
пізнання дійсності, вважаючи знання, що базуються на 
досвіді, знаннями ілюзорними, котрі дають нам лише 
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ілюзію дійсності, а не справжню дійсність. Вихідним 
пунктом цього наступу проти емпіричного знання були 
насамперед чуттєві ілюзії, які руйнували віру у свідоцтво 
досвіду. Крім того, довіра до цього свідоцтва падала в міру 
того як виявлялась суб’єктивна різниця у спогляданнях 
різних індивідів, що були спрямовані на один і той самий 
предмет. Однак головною причиною, яка схиляла деяких 
стародавніх філософів не довіряти досвіду, було їхнє 
переконання, що те, що насправді дійсне, має бути 
незмінним. Вони доводили, що те, що підлягає зміні, 
містить у собі суперечність, оскільки водночас є якимось 
(в певний момент часу) і таким не є (в наступний момент). 
Ці мислителі конструювали інші більш тонкі докази того, 
що всяка зміна імплікує суперечність. А те, що є 
суперечливим в собі, існувати, на їх думку, не може. 
Оскільки ж досвід розкриває нам предмети, які підлягають 
зміні, то він не надає нам справжньої дійсності, а лише її 
ілюзію. На думку стародавніх апріористів, познайомити 
нас зі справжньою дійсністю може тільки відірвана від 
усякого досвіду думка, тобто т.зв. розум. 

Твердження, що лише розум, а не досвід, 
ознайомлює нас з дійсністю, було тезою крайнього 
апріоризму. Цей напрям мав прибічників майже виключно 
у гроні стародавніх мислителів. Він справляв шкідливий 
вплив на розвиток наук, відвертаючи мислення від 
емпіричних досліджень, тобто заснованих на досвіді, і 
спрямовуючи його до безплідних спекуляцій. Відтак цей 
напрям гальмував процес наукового пізнання природи, 
тобто природознавства. Він підготував грунт для погляду 
на світ, що принижував важливість земного життя і 
закликав шукати суттєвих цінностей поза світом. З 
моменту, коли потреби практичного життя стали досить 
потужними, аби зламати це апріористське упередження 
щодо заснованих на досвіді досліджень природи, з 
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моменту, коли розквіт емпіричних студій у новочасному 
природознавстві почав свій тріумфальний поступ, крайній 
апріоризм зробився доктриною майже екзотичною. 

В новітні часи спір між апріоризмом, що визнає 
пізнавальну роль чинників, які не залежать від досвіду 
(апріорних), і емпіризмом, який підкреслює необхідність 
досвіду, набув іншого характеру. Спір вже не йде про те, 
досвід чи розум дають нам справжню картину дійсності, а 
точиться навколо того, чи маємо ми взагалі приймати якісь 
твердження, котрі безпосередньо чи опосередковано не 
спираються на досвід. Твердження, які ми маємо право 
приймати, хоч вони і не спираються на досвід, 
називаються твердженнями a priori (апріорними 
твердженнями). 

 
 
 

КРАЙНІЙ ЕМПІРИЗМ 

Крайній емпіризм стверджує, що всяке 
обґрунтоване твердження має безпосередньо або  
опосередковано спиратися на досвід. Навіть аксіоми 
математики, навіть основні закони логіки, котрі, здавалося 
б, найменше зв’язані з досвідом є, з точки зору крайнього 
емпіризму, емпіричними твердженнями (тобто 
заснованими на досвіді). Вони є, на думку прибічників 
цього напряму, лише індукційними узагальненнями 
одиничних тверджень, з якими ознайомив нас досвід. 
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ПОМІРНИЙ ЕМПІРИЗМ 

Такій крайній позиції емпіризму протистоять як 
помірний апріоризм, так і помірний емпіризм. Обидва ці 
напрямки згідно один з одним стверджують, що існують 
твердження, що мають повноцінне застосування в науці, 
але попри це не спираються на досвід, тобто є апріорними 
твердженнями. Однак помірний емпіризм і помірний 
апріоризм відрізняються між собою у погляді на 
важливість цих повноправних апріорних тверджень. 
Помірний емпіризм визнає законними апріорними 
твердженнями такі, які просто лише розкривають сенс 
перебуваючих в них термінів. Ми a priori маємо право 
стверджувати, що кожний квадрат має чотири сторони, що 
всі радіуси кола рівні один одному і т.п. Щоб це 
стверджувати, не треба апелювати до досвіду; достатньо 
усвідомити, що означає термін квадрат або термін коло. 
Не треба також остерігатись, що будь-який досвід може це 
судження заперечити, що, наприклад, досвід змусить нас 
визнати, що не кожний квадрат має чотири сторони. Щоб 
цього досягнути, досвід мав би показати нам те, що ми 
називаємо словом квадрат, але попри це не помічаємо у 
ньому чотирьох сторін. Однак саме значення поняття 
квадрат (сам зміст поняття) таке, що будь-хто, хто назвав 
би квадратом фігуру, про яку знає,що вона не має чотирьох 
сторін, спотворив би це значення. Відтак не можна 
вживати поняття квадрат у його нормальному значенні і 
при цьому називати квадратом фігуру іншу, таку що не має 
чотирьох сторін. Адже ніколи досвід не покаже нам 
фігуру, котру ми назвали б квадратом і котрій приписали 
б те, що вона не має чотирьох сторін. 

Таким чином, лише такі твердження, які, як ми 
показали у наведених вище прикладах, лише розкривають 
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значення перебуваючих в них термінів, помірний емпіризм 
вважає законними апріорними твердженнями. Такі 
твердження можна знайти серед явних і імплікованих 
визначень, які встановлюють значення певних термінів, а 
також серед логічних наслідків таких визначень. Такого 
роду твердження з часів Канта називаються аналітичними 
твердженнями (аналітичними судженнями). Відтак теза 
помірного емпіризму формулюється так: лише 
твердження аналітичні є законними апріорними 
твердженнями. 

 
 
 

ПОМІРНИЙ АПРІОРИЗМ 

Помірний апріоризм натомість стверджує, що 
існують законні апріорні твердження, які не є 
твердженнями аналітичними. Такі твердження, які не є 
аналітичними, називаються твердженнями синтетичними 
(синтетичними судженнями). Таким чином, будь-яке 
судження є синтетичним, коли воно не обмежується лише 
розкриттям сенсу перебуваючих в ньому термінів, коли не 
є тільки визначенням (явним або імплікованим), яке 
встановлює сенс певних термінів, не є логічним наслідком 
такого визначення, а є речовим твердженням, яке може 
бути через досвід підтвердженим або відкинутим. 
Твердження, що перший французький імператор був 
низький на зріст є твердженням синтетичним, оскільки 
воно не випливає з визначень перебуваючих в ньому 
термінів. Натомість твердження, що перший французький 
імператор був монархом, є твердженням аналітичним, бо 
випливає з визначення терміну імператор. 
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Більшість синтетичних тверджень безперечно 
спираються на досвід. Спірним є лише те, чи всі без 
винятку синтетичні твердження мають брати своє 
обґрунтування з досвіду, чи, може, існують законні 
синтетичні судження, котрі не ґрунтуються на досвіді, 
тобто є апріорними судженнями. Власне це питання є 
новочасною формою проблеми емпіризму і апріоризму. 
Емпіризм заперечує, а помірний апріоризм натомість 
стверджує, що існують законні синтетичні апріорні 
твердження. 

Для ілюстрації того, як помірний апріоризм 
обґрунтовує свою тезу, візьмемо, наприклад геометричне 
твердження, за якими сума двох сторін трикутника є 
більшою за третю сторону. З точки зору апріориста, це 
твердження не є аналітичним, бо не випливає з визначення 
трикутника і його сторін. Але тим не менше, каже 
апріорист, в істинності цього твердження можна 
пересвідчитись, не звертаючись до досвіду: достатньо буде 
уявити якийсь відрізок, який може служити основою 
трикутника, і виходячі з його кінців два відрізка, котрі, 
разом узяті, ледве перекриють цю основу або навіть їх 
довжини не вистачить для її перекриття. Уява відразу нам 
каже, що коли ці відрізки почнуть обертатися навколо 
кінців основи, то їх протилежні кінці будуть віддалятися 
один від одного і не утворять трикутника. Відтак не 
потрібно звертатись до досвіду, не потрібно нічиїх 
споглядань, аби мати можливість у надійний спосіб 
сформулювати синтетичне судження, що сума двох сторін 
трикутника має бути більша за третю сторону. 

Даний приклад ілюструє разом з тим, як ми, з точки 
зору апріористів, одержуємо синтетичні апріорні 
судження. Це нібито здійснюється завдяки якійсь 
здатності, котра дозволяє в емпірично даних нам 
предметах виявляти загальні закономірності, а не лише 
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споглядати одиничні факти, як це робить звичайний 
досвід. Уявляючи собі ці відрізки, про які йшла вище мова, 
ми розкрили в  них загальний закон, який вимагає, щоб у 
кожному трикутнику сума двох сторін була більша за 
третю сторону. Зусилля фантазії, на яке ми тут 
спромоглися, дозволило нам відтак відкрити певну 
загальну закономірність, а не лише одиничний факт, що в 
даному трикутнику сума двох сторін більша за третю 
сторону, факт, для відкриття якого вистачило б звичайного 
споглядання. Цю здатність, яка дозволяє нам в емпіричних 
предметах знаходити загальні закономірності, деякі 
мислителі називали чистою уявою (Кант), вглядуванням у 
сутність речей (Гусерль) і т.п.  

 
 
 
СПІР ЕМПІРИЗМУ І АПРІОРИЗМУ ПРО  

ХАРАКТЕР МАТЕМАТИЧНИХ  
ТВЕРДЖЕНЬ 

Спір між емпіризмом і апріоризмом у своїй 
сучасній формі стосується переважно характеру 
математичних тверджень. Крайній емпіризм вважає всі 
математичні твердження такими, що спираються на 
досвід. Апріоризм натомість вважає їх твердженнями, які 
можна приймати незалежно від досвіду, а тому 
твердженнями апріорними, при чому апріоризм (мова йде 
тут про помірний апріоризм,бо лише в цій формі існує 
новочасний апріоризм) принаймні деяким математичним 
твердженням приписує характер синтетичних суджень. І 
нарешті помірний емпіризм розрізняє т.зв. математику 
чисту і математику прикладну і вважає твердження 
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чистої математики апріорними, приписуючи їм, однак, 
характер аналітичних суджень, а у прикладній 
математиці цей напрям знаходить поряд з певними 
аналітичними також твердження синтетичні, але ці 
останні вважає твердженнями емпіричними, тобто 
заснованими на досвіді. 

 
 
 
МАТЕМАТИКА ЧИСТА І ПРИКЛАДНА. 

В чому полягає різниця між математикою чистою і 
прикладною? Вона полягає в різному способі розуміння 
математичних термінів. Найкраще її з’ясувати на прикладі 
геометрії. В геометрії фігурують терміни: геометричне 
тіло, куля, куб, конус і т.п., вони присутні також у 
повсякденній мові, котрою ми послугуємося в 
практичному житті, не займаючись математикою. Кожне з 
цих понять має у повсякденній мові сенс емпіричний, 
тобто такий, що озброює нас методом, за яким, 
спираючись на досвід (на свідоцтво відчуттів), ми можемо 
судити, чи можна даний предмет назвати цим поняттям, чи 
ні. Наприклад, сенс поняття куб такий, що кожний, хто 
зв’язує цей сенс з поняттям куб, зможе, порахувавши грані 
даного йому у спогляданні геометричного тіла, вимірявши 
кути і сторони граней, переконатися (в межах похибки 
вимірювання) на досвіді, чи це тіло є кубом, чи ні. В 
методі, за яким ми переконуємося в цьому, нас озброює 
сам спосіб розуміння терміну куб, приписаний йому 
повсякденною мовою. Отже, займаючись геометрією, 
можна терміни, спільні для неї і для повсякденної мови, 
брати приблизно в тому самому сенсі, що і в повсякденній 
мові, тобто в емпіричному значенні, а саме такому, що 
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дозволяє бодай деякі судження з цих термінів розглядати 
на підставі досвіду. Якщо, займаючись геометрією, ми 
надаємо її термінам емпіричного сенсу, то можна 
розглядати цю дисципліну як галузь прикладної 
математики. 

Однак існує інша можливість займатися цією 
наукою. При такому способі ми щоправда послугуємося 
тими ж термінами, котрі уживаються в геометрії як галузі 
прикладної математики, але повністю відмовляємося від 
притаманного прикладній математиці і повсякденній мові 
розуміння цих термінів. Терміни такі як куля, куб ми 
позбавляємо того значення, яке вони мали в повсякденній 
мові, і взагалі будь-якого емпіричного змісту. Позбавивши 
їх цього значення, ми надаємо їм нового, або, як кажуть, 
конституюємо їхнє значення. Здійснюємо ми це іноді за 
допомогою явних визначень. Однак будь-яке явне 
визначення якогось терміну полягає у зведенні цього 
терміну до інших. Явне визначення якогось терміну 
дозволяє кожне судження, що вміщує в собі дефінійований 
термін, перетворити у судження, в котрому даний термін 
замінюється на інші терміни, які вживаються у визначенні. 
Наприклад, визначення куля – це геометричне тіло, певна 
точка якого рівновіддалена від будь-якої точки його 
поверхні, дозволяє кожне судження, що вміщує термін 
куля, перетворити у судження, в котрому термін куля вже 
буде відсутній,а замість нього стоятиме вираз: 
геометричне тіло, певна точка якого рівновіддалена від 
будь-якої точки його поверхні. 

Постає наступне питання. Терміни типу куля, куб ми 
зводимо за допомогою визначення до інших геометричних 
термінів, позбавивши їх перед тим того значення, яке 
дефінійовані нами терміни мали в повсякденній мові. Але 
який сенс ми надаємо цим термінам, до яких ми зводимо за 
допомогою визначення попередні, дефінійовані нами 
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терміни? Може бути, що і ці, нові терміни ми зведемо 
через наступні визначення до наступних термінів, але ми 
не зможемо відступати так до нескінченності і повинні цей 
ланцюг визначень перервати десь на таких термінах, які 
становитимуть вихідний пункт для всієї нашої системи 
визначень. Назвемо ці терміни первинними. Але в якому 
значенні ми беремо ці первинні терміни? Чи візьмемо ми їх 
у значенні звичайному, тобто в такому, яке вони мали в 
повсякденній мові, чи позбавимо їх цього колишнього 
значення і лише тепер нове значення сконституюємо? 
Відтак, займаючись геометрією як галуззю чистої, а не 
прикладної математики, використовуючи первинні 
терміни, ми позбавляємо їх попереднього значення, 
взятого з повсякденної мови, і лише після цього значення 
первинних термінів знову конституюємо. 

Але, заперечить хтось, первинні терміни вже не 
можна визначити, бо вони є вихідним пунктом усякого 
визначення, і тому не можна їх значення лише тепер 
конституювати, надати їм допіру значення, а треба, 
напевно, принаймні ці первинні терміни брати в їхньому 
попередньому, з повсякденної мови запозиченому 
значенні. Однак така точка зору була би помилковою. З 
того, що первинні  терміни не можна визначати за 
допомогою явних визначень, зовсім не випливає, що їх 
значення не можна конституювати, тобто не можна допіру 
тепер надати їм значення. Адже що потрібно зробити, аби 
надати якомусь поняттю певного значення? Треба 
встановити для певного кола осіб, які цим поняттям мають 
скористатися, певний спосіб його розуміння. Всі ми, 
вивчаючи з дитинства рідну мову, були навчені нашими 
батьками і вихователями певному способу розуміння її 
виразів. Однак порівняно небагато є таких виразів рідної 
мови, до розуміння яких ми прийшли через їхні дефініції 
(визначення). Тому існує безперечно інший, ніж дефініція, 
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спосіб навчити нас розумінню понять. Власне таким 
способом користуються, наприклад, при вивченні 
іноземної мови так званим безпосереднім методом. При 
цьому вчитель не диктує учневі слів, тобто не дає йому 
перекладу понять іноземної мови на поняття мови, яка для 
учня зрозуміла. Вчитель відразу вимовляє цілі речення 
іноземною мовою. Вчитель французької мови, наприклад, 
вказує на стіл і промовляє c’est une table, вказує на книгу і 
каже c’est un livre, вказує на олівець і говорить c’est un 
crayon, і учень розуміє не лише, що table означає стіл, livre 
означає книга і т.д., але також здогадується, що зворіт c’est 
означає абстракційний вираз це є. В подібний спосіб ми 
дітьми навчилися мови дорослих. Слухаючи 
висловлювання дорослих стосовно різних ситуацій, ми 
навчилися послугуватися цими висловлюваннями так 
само, як вони, і тим самим навчились мову розуміти так 
само, її розуміли дорослі. 

Подібним чином роблять, займаючись так званою 
чистою математикою, при конституюванні значень 
первинних термінів, тобто таких, що становлять вихідний 
пункт усякого визначення. Висловлюються певні 
судження, які містять у собі ці первинні поняття разом з 
іншими виразами, окреслене розуміння яких 
передбачається у слухача. Слухач повинен абстрагуватися 
від значення, яке він, можливо, раніше пов’язував з 
термінами, які ми трактуємо тут як первинні, але вони 
повинні весь свій сенс одержувати для нього з цих 
суджень. Наприклад, вимовляють судження: дві точки 
визначають одну і тільки одну пряму. Слухач має забути 
про значення, яке він дотепер зв’язував з поняттями точка 
і пряма, які є первинними термінами геометрії, зберігаючи 
лише своє попереднє розуміння термінів два, визначають 
одну і тільки одну, котрі не належать до понять, 
притаманних геометрії. Забувши про колишнє значення 
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понять точка і пряма, він повинен розуміти їх так, щоб 
бути здатним вірити в те, що дві точки визначають завжди 
одну і тільки одну пряму. 

Судження, які в такий спосіб конституюють 
значення первинних термінів геометрії, називаються 
аксіомами. Аксіоми відіграють роль подібну до тієї, яку 
виконують рівняння з кількома невідомими. Система 
рівнянь з двома або більше невідомими визначає в 
певному сенсі їх значення. Значення невідомих - це власне 
ті числа, які, будучи підставленими замість невідомих, 
перетворюють ці рівняння у тотожності (тобто 
задовольняють цим рівнянням). Подібним чином і аксіоми 
окреслюють значення вміщених до них первинних 
термінів, які виступають в них у ролі невідомих. Вони 
окреслюють саме ті значення, які слід зв’язати з 
первинними термінами, аби ці аксіоми були 
справедливими. 

З огляду на те, що аксіоми окреслюють у 
вищеописаний спосіб значення перебуваючи в них 
первинних термінів, ми їх називаємо також імплікованими 
визначеннями, відрізняючи їх від визначень явних. Адже 
явні визначення надають термінам, значення яких 
окреслюють, їх еквіваленти, якби прямо дають їхнє 
значення; натомість аксіоми не надають еквівалентів 
термінам, значення яких конституюють, але дозволяють їх 
якось опосередковано представити, подібно до того як 
система рівнянь дозволяє опосередковано представити 
значення перебуваючи в її рівняннях невідомих. 

Відтак, можна займатись геометрією, 
абстрагуючись від поточного сенсу геометричних термінів, 
і конституюючи їх значення за допомогою системи 
імплікованих і явних визначень. Займаючись геометрією в 
такий спосіб, ми вважаємо її галуззю чистої математики. 
Принципова різниця між геометрією чистою і геометрією 
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прикладною полягає в тому, що в геометрії прикладній 
терміни мають окреслене значення незалежно від аксіом, і 
до того ж значення емпіричне, завдяки чому істинність 
суджень на базі цих термінів перевіряється на досвіді; 
натомість у чистій геометрії терміни не мають іншого 
значення, ніж те, яке визначається аксіомами; вони 
означають власне те, що повинні означати, аби 
задовольняти істинності аксіом і не мають емпіричного 
сенсу. 
 

ПОГЛЯД ПОМІРНОГО ЕМПІРИЗМУ 

Отже, усвідомлюючи, що математикою можна 
займатись або як математикою чистою, або як 
математикою прикладною, помірні емпірики стверджують, 
що чиста математика є апріорною наукою, котра не 
потребує санкції досвіду і не «побоюється» того, що її 
твердження коли-небудь будуть спростовані тим же 
досвідом. Адже терміни чистої математики взагалі не 
мають емпіричного сенсу. Що ж стосується математики 
прикладної, то помірні емпірики стверджують, що нею 
можна займатись тільки як наукою емпіричною. Аксіоми, 
тобто основні твердження, що приймаються в математиці 
без виведення їх з інших тверджень, є для прикладної 
математики лише гіпотезами, які можна, співставляючи їх 
логічні наслідки з досвідом, підтвердити або спростувати. 
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ПОГЛЯД КРАЙНЬОГО ЕМПІРИЗМУ 

Крайній емпіризм є стародавнім ученням, яке 
походить з епохи, в якій було невідоме розрізнення чистої і 
прикладної математики. Говорячи про математику і 
вважаючи, що вона є емпіричною наукою, крайні емпірики 
мали на увазі математику прикладну і щодо неї в своїх 
поглядах не відрізнялись від помірних емпіриків, які також 
прикладну математику визнають за емпіричну науку. 
Мислителям крайнього емпіризму була невідома така 
наука як чиста математика, представлена її різними 
галузями. 

 
 

КОНВЕНЦІОНАЛІЗМ 

Представники помірного емпіризму, визнаючи за 
прикладною математикою право називатися емпіричною 
наукою, поєднують свої погляди з доктриною, яка носить 
назву конвенціоналізму. Погляд, за яким прикладна 
математика є наукою емпіричною, зводиться до 
твердження, що якщо терміни математичних суджень 
взяти в їх уживаному в повсякденній мові значенні, то 
істинність або хибність цих суджень ми зможемо оцінити 
лише на підставі досвіду. І тому, наприклад, якщо 
геометричні терміни з судження сума кутів трикутника 
складає 1800 ми візьмемо в їх повсякденному значенні, то 
істинність цього судження можна виявити лише шляхом 
досвіду. На думку деяких мислителів, які розмірковують 
над характером математичних тверджень, цей погляд 
вимагає певних модифікацій. Справа в тому, що в багатьох 
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випадках повсякденне значення математичних термінів не 
визначає методу, який дозволив би на підставі даних 
досвіду вирішувати про істинність тверджень математики. 
Тим самим ці мислителі висловлюють думку, що за 
повсякденного розуміння термінів математики деякі її 
твердження – а мова йде тут насамперед про деякі 
твердження геометрії – не можуть на підставі досвіду бути 
верифікованими. Щоправда, вони не стверджують, що ці 
висловлювання верифікуються незалежно від досвіду, 
тобто a priori, але звертають увагу на те, що поточне 
значення геометричних термінів не є досить точним, аби 
можна було у будь-який спосіб верифікувати судження, які 
містять в собі ці терміни. Недостатня точність значень 
термінів буває часто причиною того, що певні судження з 
цими термінами не підлягають перевірці. 

Візьмемо, наприклад, поняття потік. Повсякденне 
(поточне) значення цього поняття дає нам метод, який на 
підставі даних досвіду дозволяє нам, дивлячись на 
протікаючу воду, у багатьох випадках вирішувати, чи 
можемо ми назвати її потоком, чи не можемо. Віслу під 
Варшавою ніхто з тих, хто розуміє це поняття в його 
звичайному сенсі, не назве потоком, натомість Віслу біля її 
витоку можна, безперечно, назвати потоком. Коли ж ми 
будемо йти уздовж ріки за її течією, то знайдемо 
обов’язково такі місця, в яких ми не зможемо визначити, 
чи Вісла ще є потоком, чи вже вона не потік. Ми можемо 
вимірювати в цьому місці ширину і глибину Вісли, але 
ніщо нам не допоможе відповісти на питання: чи Вісла 
тут є потоком? Але якби ми домовилися під потоком 
розуміти протікаючий струмінь води, середня річна 
ширина якого складає стільки-то метрів, а глибина  - 
стільки-то, то позбавились би труднощів: спираючись на 
дані досвіду, ми зможемо в кожному місці річища Вісли 
вирішити, чи є вона в цьому місці потоком, чи ні. 
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Подібним чином деякі вважають, що поточне 
значення деяких геометричних термінів є неточним, 
особливо неточним є поточне значення виразу відрізок а 
дорівнює відрізкові в. Вони звертають увагу саме на те, що 
при повсякденному значенні цього виразу неможливо за 
умови, що відрізок а віддалений від відрізка в, на підставі 
даних досвіду розв’язати питання, чи відрізок а дорівнює 
відрізкові в? Аби вирішити це питання, слід уточнити 
значення цього виразу за допомогою відповідної 
домовленості, тобто конвенції (convenio – погоджуюсь, 
домовляюсь) подібно до того, як це було з поняттям потік. 
Залежно від того, яка буде ця домовленість, досвід 
продиктує нам ту чи іншу відповідь на це питання, яке 
стосувалось рівності двох відрізків. Ця доктрина, основну 
думку якої ми тут намагалися представити, носить назву 
конвенціоналізм. 

Конвенціоналізм – це певна коректура помірного 
емпіризму. Погоджуючись з останнім щодо того, що про 
істинність тверджень прикладної математики можна 
судити лише на підставі досвіду, конвенціоналізм додає до 
цієї тези лише певне доповнення. Він стверджує, що в 
істинності тверджень прикладної математики можна 
переконатись єдино на підставі досвіду, але після 
відповідного уточнення поточного сенсу математичних 
термінів, здійсненого у конвенціональний спосіб. 
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ПОГЛЯД ПОМІРНОГО АПРІОРИЗМУ.  
ВЧЕННЯ КАНТА 

Інакше оцінює характер математики помірний 
апріоризм. Як і крайні емпірики, його прибічники, 
говорячи про математику, мають на увазі математику 
прикладну, тобто науку, яка не конституює своїх термінів 
за допомогою явних визначень і аксіом, що відіграють 
роль імплікованих визначень, а бере значення цих термінів 
з повсякденної мови, збагачуючи лише її словник і 
поняттєвий апарат за допомогою явних визначень. Що ж 
стосується тверджень такої математики, а особливо її 
початкових припущень, тобто аксіом, то апріористи 
вважають, однак, що це не твердження, які можна 
обґрунтувати на підставі досвіду, але це і не аналітичні 
судження, які просто розкривають сенс перебуваючи в них 
термінів. Аксіоми математики є, з точки зору апріористів, 
синтетичними апріорними судженнями. Візьмемо, 
наприклад, аксіому геометрії, яка стверджує, що через 
точку, яка розміщена поза даною прямою, можна на 
площині, яка визначається прямою, провести одну і тільки 
одну пряму, паралельну до даної. Ця аксіома як судження 
прикладної математики не є складовою імплікованого 
визначення, яке конституює сенс ужитих в ній 
геометричних термінів, і не становить лише розкриття їх 
поточного сенсу, і відтак ця аксіома є синтетичним 
судженням. Але вона не є судженням, що спирається на 
досвід: те, що вона стверджує, не можна перевірити на 
досвіді. Однак тим не менше ми стверджуємо цю аксіому 
впевнено, і відчуваємо, що маємо на це право. Адже 
достатньо спробувати уявити собі пряму і точку, що 
лежить поза нею; тоді стає відразу видно, що через цю 
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точку можна провести одну і тільки одну пряму, 
паралельну до даної прямої. Чиста уява, а не чуттєвий 
досвід становить достатню підставу для формулювання 
цього судження. Головним представником такого погляду 
на характер аксіом математики був німецький філософ 
XVIII століття Імануель Кант. 

Не вдаючись тут з огляду на брак місця в полеміку з 
цим, як здається, невірним поглядом на апріорний 
характер тверджень прикладної математики, скажемо 
тільки, що він був серйозно похитнутий внаслідок 
розвитку математики в XIX- XX століттях. У XIX столітті 
були  побудовані в царині чистої математики так звані 
неевклідові геометрії, в котрих вищенаведена аксіома вже 
не діяла і мала бути заміненою на іншу, з нею розбіжною. 
Проводячи в дусі конвенціоналізму аналіз цих різних 
систем неевклідових геометрій, французький вчений Анрі 
Пуанкаре заявив, що кожна з цих розбіжних між собою 
систем неевклідових геометрій, як і система евклідової 
геометрії, якщо її розглядати як галузь прикладної 
математики, узгоджується з досвідом в тому разі, якщо у 
відповідний спосіб уточнити поточний сенс перебуваючих 
в них геометричних термінів. І, нарешті, творець так званої 
теорії відносності Альберт Ейнштейн заявив у XX столітті, 
що вибираючи за підставу неевклідову геометрію, ми 
доходимо на шляху досвіду до більш простої системи 
фізики, ніж на підставі евклідової геометрії, котру Кант 
вважав єдиною істинною і апріорно безсумнівною 
геометрією. За більш детальною інформацією ми повинні 
відіслати читача до спеціальної літератури. 

Завершуючи міркування, присвячені спору між 
апріоризмом і емпіризмом стосовно тверджень 
математики, вкажемо на ще одну важливу проблему, яка 
постає перед апріоризмом, що приймає синтетичний 
апріорний характер тверджень прикладної математики. 
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Синтетичні твердження прикладної математики 
формулюють дещо, що безпосередньо або опосередковано 
може бути підтверджене або відкинуте досвідом. 
Наприклад, твердження, що сума кутів у трикутнику 
дорівнює двом прямим кутам, оскільки ми його беремо в 
поточному значенні, тобто трактуємо як твердження 
прикладної математики, можна піддати контролю досвіду, 
вимірюючи кути якогось трикутника і додаючи їх 
величини. Отже, якщо прийняти разом з апріоризмом, що 
істинність цього твердження а priori гарантована, то ми 
опиняємося перед вражаючим фактом, що а рriori, тобто 
заздалегідь і не звертаючись до будь-якого досвіду взагалі, 
ми здатні передбачити результат майбутнього досвіду. Не 
чекаючи, наприклад, на результати вимірювання кутів 
трикутника, я можу заздалегідь передбачити, якими вони 
будуть. Це не таке саме передбачення результатів 
майбутнього досвіду, з яким я маю справу, коли на підставі 
законів фізики або іншої природничої науки передбачаю 
певні факти, які потім досвід підтверджує. Закони фізики і 
інших природничих наук ґрунтуються власне на досвіді; 
передбачаючи майбутні факти на їх підставі, я передбачаю 
результати майбутнього досвіду на підставі попереднього  
досвіду. Закони геометрії повинні бути, однак, 
твердженнями, які взагалі не спираються на досвід, кажуть 
апріористи. Передбачаючи майбутні  факти досвіду на 
підставі законів геометрії, я передбачаю їх незалежно від 
усякого досвіду, ґрунтуючи ці передбачення на самому 
тільки роздумуванні. 

Для емпіризму будь-якої форми проблема ця не 
існує. Адже емпіризм вважає усякі синтетичні твердження 
прикладної геометрії такими ж емпіричними законами, як і 
закони природничих наук. Щоправда, аналітичні 
твердження геометрії є апріорними, але досвід ані 
підтвердити, ані відкинути їх може. 
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Проблема ця є великим клопотом апріоризму, який 
повинен з'ясувати, як це відбувається, що ізолювавшись 
повністю від будь-якого досвіду, замкнувши очі, 
затуливши вуха і т.д., не користуючись минулим досвідом, 
шляхом лише чистого роздумування ми здатні 
передбачити результати майбутнього досвіду. Апріоризм 
має пояснити ту дивну гармонію, яка постає між 
відірваним від усякого досвіду мисленням і досвідом. Для 
з’ясування цього пресловутого факту Кант, наприклад, був 
змушений визнати, що гармонія ця пояснюється тим, що 
предмети, з якими ми маємо справу на досвіді, не є 
предметами, незалежними від свідомості, а є її витворами. 
Процес споглядання не полягає, за Кантом,у пасивному 
тільки засвоєнні незалежно від нас існуючої дійсності, а є 
процесом творчим; в цьому процесі наша свідомість, 
збуджена незалежною від неї дійсністю, створює собі ці 
предмети, котрі називаються предметами споглядання. Ці 
предмети не є чимось повністю дійсним, а лише певного 
роду явищами нашої свідомості. Остання, породжуючи ці 
явища, керується тими самими схемами, якими керується у 
відірваних від будь-якого досвіду роздумуваннях. З цього 
випливає, що те, що стосується лише схеми будови 
предметів досвіду, ми здатні усвідомлювати a priori, не 
чекаючи на досвід, і що ці наші апріорні передбачення 
будуть підтверджені майбутнім досвідом. Гіпотеза Канта, 
що вважає предмети досвіду, тобто предмети, які 
складають оточуючу нас природу, лише витворами 
свідомості, є однією з форм т.зв. ідеалізму, про який піде 
мова у наступних розділах нашої книжки. 
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СУТНІСТЬ  АПРІОРНОГО ПІЗНАННЯ У  
ФЕНОМЕНОЛОГІЇ 

Особливі міркування присвячують апріорному 
пізнанню прибічники відомого сучасного напряму 
філософії, який називається феноменологією, творцем і 
головним представником якого був недавно померлий 
німецький філософ Едмунд Гусерль. Цей мислитель 
приймає гасло, співзвучне з гаслом емпіризму, що всяке 
пізнання, котре виходить поза чисто словесне знання, яке 
полягає у розкритті сенсу понять, має спиратися на досвід. 
Однак це гасло у Гусерля має інше значення, ніж у 
емпіриків. Адже емпірики, говорячи про досвід, мають  на 
увазі досвід чуттєвий, в якому даються речі і фізичні 
явища, або ж інтроспекцію, в якій дані нам явища психічні. 
Однак Гусерль вказує ще на іншу форму досвіду, в якій не 
менш безпосередньо, ніж у чуттєвому досвіді ми 
засвоюємо предмети фізичного світу, а в інтроспекції – 
явища психічні, засвоюються об’єкти, що не належать ані 
до світу фізичного, ані до психічного. Світ фізичний і світ 
психічний утворюють разом світ реальних об’єктів, 
перебуваючих у часі. Поза цим реальним світом є, однак, 
за Гусерлем, світ ідеальних позачасових об’єктів (ми 
кажемо є, бо сам Гусерль учить, що він не існує в тому 
самому сенсі, що світ реальний). До нього належать т.зв. 
ідеї, тобто сутності речей. 

Ці сутності речей Гусерля є чимось таємничим, 
вони наближено нагадують платонівські ідеї. Сутністю 
даної речі як екземпляра даного виду є власне цей вид, 
тобто, наприклад, сутність предмета, котрий, пишучи 
зараз, я тримаю в руці, як ручку є вид ручка, сутність цього 
рисунка, який нарисований на аркуші, що лежить переді 
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мною, як квадрата є вид квадрат ( квадрат взагалі) і.п. 
Таким чином, Гусерль стверджує, що ці сутності речей 
можуть бути нам дані так само безпосередньо, як 
безпосередньо дані нам тіла у чуттєвому спогляданні. Я 
споглядаю, наприклад, червоне сукно, що покриває мій 
стіл, чуттєво споглядаю цю ось конкретну річ, але з цього 
приводу моя свідомість сприймає сутність червоного 
взагалі. Таке сприйняття сутності червоного повинно бути, 
за Гусерлем, формою безпосереднього досвіду, відмінною 
від чуттєвого досвіду. Різницю між однією й іншою 
формою досвіду Гусерль аналізує окремо. Отже, такий 
досвід, у котрому нам ніби безпосередньо дані сутності 
речей, Гусерль називає вглядуванням у сутність 
(Wesenschau). На підставі такого вглядування в сутність ми 
можемо, за Гусерлем, формулювати твердження 
безсумнівно достовірні, які ми не могли б одержати з 
чуттєвого досвіду. Так, наприклад, вглядування в сутність 
червоного переконує нас , що червоне нероздільне з 
просторовою протяжністю і внаслідок цього кожна 
червона річ має бути протяжною у просторі. Твердження 
„червоне – це протяжне” є загальним і тому не може 
спиратися на одноразове чуттєве споглядання, бо на такій 
підставі можна побудувати тільки твердження, що ось цей 
червоний предмет є протяжним. Це твердження також не 
здобувається шляхом індукції з результатів багатьох 
чуттєвих споглядань, бо висновки індукції не є 
достовірними, в той час як наші судження є безперечними. 
Твердження „червоне – це протяжне” не ґрунтується лише 
на аналізі сенсу понять, що в них містяться, тобто не є 
аналітичним. Тому це твердження не залежить від 
чуттєвого досвіду, воно є апріорним, але в той же час воно 
не є аналітичним, а відтак є синтетичним апріорним 
судженням. 
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Феноменологи вважають, що математичні аксіоми є 
словесним формулюванням знання, здобутого про числа й 
інші ідеальні об’єкти математики за допомогою 
попередньо здійсненого вглядування в сутність. Такі 
терміни як натуральне число, точка, пряма, площа і т.д. не 
є назвами реальних предметів чуттєвого досвіду. Це назви 
ідеальних предметів, які можуть бути безпосередньо дані 
нам у тій формі досвіду, котру феноменологи називають 
вглядуванням у сутність. Через це вглядування у сутність 
ми пізнаємо певні властивості, відношення і т.д. тих 
ідеальних об’єктів, які розглядає математика, і знання, 
здобуте цим шляхом, ми усвідомлюємо, формулюючи 
аксіоми. За допомогою аксіом не конструюються жодні 
ідеальні об’єкти, як це дехто стверджує. На думку 
феноменологів, ідеальні об’єкти, як і реальні предмети, не 
створюються людською постановою. Світ ідеальних 
об’єктів існує незалежно від нашої думки; завданням 
математики та інших апріорних наук є пізнати цей світ. Ми 
пізнаємо його, виводячи з аксіом шляхом логічної дедукції 
різні висновки. Однак самі аксіоми не беруться з повітря і 
не є конвенційними, а є виразом знання, здобутого через 
випереджаюче будь-яку дедукцію пізнання ідеальних 
об’єктів математики за допомогою вглядування в сутність. 
Математика, яка спиралась би на аксіоми, узяті „зі стелі”, 
установлені лише на підставі капризу вченого, а не 
обґрунтовані вглядуванням у сутність, була б як цілість 
„повітряним замком”, позбавленою будь-якої пізнавальної 
цінності забавкою. 

Легко собі усвідомити, що вищенаведені погляди 
феноменологів стосуються лише прикладної математики, 
тобто такої, в якій терміни тверджень беруться з 
повсякденної мови. Помірний емпіризм стверджує, що 
аксіоми прикладної математики підлягають емпіричній 
перевірці лише тоді, коли випадково якась з них не має 
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характеру аналітичного судження. Феноменологія ж 
приписує цим неаналітичним аксіомам також характер 
апріорних суджень. Визнаючи за собою право 
формулювання синтетичних апріорних суджень, 
феноменологія стає на бік помірного апріоризму. 

Не вдаючись у детальніший критичний аналіз 
поглядів феноменологів, обмежимось лише одним 
зауваженням, котре тут ми не можемо розкрити глибше. 
Те, що феноменологи називають вглядуванням у сутність, 
можна також назвати уважним проникненням у значення 
понять. Але судження такі лише розкривають значення 
перебуваючих в них термінів і як такі є судженнями 
аналітичними. Через це трудності, які закидають 
помірному емпіризму феноменологи, втрачають ґрунт під 
ногами. 

 
 
 

РАЦІОНАЛІЗМ І ІРРАЦІОНАЛІЗМ 

Перейдемо тепер до обговорення другої пари 
протиставлених один одному напрямів: раціоналізму і 
ірраціоналізму – або інакше антиірраціоналізму і 
ірраціоналізму. Раціоналістичні гасла неодноразово 
виступали в людській історії. Однак найбільшої сили і 
найбільшого впливу вони набули у XVIII столітті, ставши 
суттєвою складовою ідеології т.зв. епохи Просвітництва. 
Раціоналізм проголошує: культ раціонального пізнання – 
проти ірраціоналізму, культ природного пізнання – проти 
пізнання з джерел надприродних, культ інтелекту – проти 
відчуттів. Всі ці формулювання, однак, є загальними, 
малозрозумілими і легко можуть стати джерелом 
непорозуміння. Гасло раціоналізму у явний спосіб (тобто 
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притаманний саме цьому напряму) ніколи так і не було 
сформульоване. Раціоналізм цінує таке пізнання, зразком 
якого є наукове пізнання (точніше пізнання у природничих 
науках). Він відкидає пізнання, що ґрунтується на 
одкровенні, різні передчуття, ясновидіння, магію і т.п. 
Однак непросто усвідомити, що відрізняє наукове пізнання 
від цих інших його форм. 

Може, найкраще можна охарактеризувати наукове 
пізнання через підкреслення двох вимог до нього. Наукове 
пізнання – це тільки такий мислений зміст, який, по-перше, 
можна передати іншому в словах зрозумілих буквально, 
тобто без метафор, порівнянь і інших напівзасобів передачі 
думки. По-друге, на рівень наукового пізнання може 
претендувати лише таке твердження, істинність або 
хибність якого може зрозуміти засадничо кожний, хто 
перебуває у відповідних зовнішніх умовах. Словом, 
наукове пізнання є пізнанням, яке інтерсуб’єктивно 
передається і інтерсуб’єктивно контролюється. 

Як здається, саме ця інтерсуб’єктивність є 
характерною рисою раціонального пізнання. Раціоналізм, 
цінуючи лише раціональне пізнання, приводить відтак до 
визнання цінності лише за пізнанням, що інтерсуб’єктивно 
передається і контролюється. Мотивом, за яким 
раціоналізм цінує лише таке пізнання, є мотив суспільний. 
Раціоналізм наголошує, що лише тоді можна вільно 
висловлювати своє переконання і вимагати його 
загального визнання, коли його можливо докладно 
сформулювати в словах і коли кожний може (принаймні у 
принципі) переконатися в його істинності чи хибності. 
Йдеться тут, по-перше, про те, щоб оберігати суспільство 
від поневолення незрозумілою фразою, що має, крім того, 
сильне емоційне відлуння і через це впливає на вчинки 
окремих індивідів і цілі суспільні рухи, а, по-друге, 
йдеться про захист від некритичного прийняття поглядів, 
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виголошуваних їхніми прибічниками іноді з повною силою 
переконання, але недосяжних для перевірки з боку інших, і 
принаймні запідозрюваних в тому, що вони фальшиві. 
Отже, йде мова про захист суспільства від абсурду і 
фальшу. Ця вимога є такою ж розважливою, як 
розпорядження адміністрації залізниці, яке надає право 
проїзду пасажирів лише тоді, коли той може показати 
будь-якому контролеру чинний квиток, а не тоді, коли 
пасажир хоч і заплатив за проїзд, але квиток показати не 
може або не хоче. Плата за проїзд відповідає в цьому 
порівнянні істинності твердження, готовність ж показати 
квиток відповідає можливості кожному переконатися, чи 
це твердження істинне, чи не істинне. 

Раціональне пізнання платить, однак, за свій 
інтерсуб’єктивний характер високу ціну. Воно стає 
схематичним, абстрактним і втрачає свій інтимний контакт 
з предметом. З’ясуймо це на прикладі. Кожний докладно 
знає свої власні переживання. Коли я відчуваю якийсь біль, 
то він дається мені в усій своїй конкретності і в усіх своїх 
відтінках. Але спробуймо те, що нам про наш власний біль 
відомо, виразити без метафор в словах, що розуміються 
буквально. Тоді ми відразу побачимо, як мало ми зможемо 
без метафор висловити з того, що самі про наш біль 
знаємо. Може, нам удасться вказати, в якому місці ми біль 
відчуваємо, і приблизно охарактеризувати силу болю. Аби 
виразити біль докладніше, ми неминуче звернемося до 
метафор, визначаючи його як шарпаючий, такий, що клює, 
палить, гострий, тупий. Але крім ужиття цих метафор,  ми 
не зможемо за допомогою слів передати своє знання про 
наш біль. Менш яскраво виявляється слабкість і 
недостатність мови при передачі повноти конкретних 
знань про предмети і події, дані в чуттєвому досвіді. Але 
дається взнаки вона і тут: коли я хочу, наприклад, 
визначити колір якогось предмета і називаю його червоним 
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або яскраво-червоним, або ж ще точніше, то це визначення 
може завжди добре пасувати цілому діапазону відтінків 
кольору. Відтак, те з нашого знання про предмети, дані 
нам безпосередньо, що ми зможемо передати іншому, є 
лише схемою, абстракцією, яку слухач може на свій розсуд 
заповнити конкретним змістом, необов’язково відповідним 
тому, що ми прагнули за допомогою наших слів йому 
повідомити. Те, що з нашого знання про предмети ми 
здатні будемо передати словами, не змінить 
безпосереднього з цими предметами контакту. 
Збережеться завжди певна дистанція; словами не можна 
бути виразити те інтимне зіткнення з предметами, яке 
постає лише при їх спогляданні (якщо йдеться про речі 
фізичного світу) або при їх переживанні (якщо йдеться про 
психічні явища). 

Таку власне схематичність, абстрактність, брак 
інтимного контакту з предметами закидають 
раціональному пізнанню його противники. Вони визнають 
його важливість, насамперед, для практики, для дії, але 
відмовляють йому повноти, якою володіє безпосереднє 
пізнання предметів, що його не можна передати 
інтерсуб’єктивно на словах. Через це вони ставляться до 
нього з такою принаймні пошаною, яка має належати 
раціональному пізнанню. Останніми часами головним 
опонентом раціоналізму був французький філософ 
Бергсон, котрий раціональному пізнанню (він його називає 
аналізом) протиставляє т.зв. інтуїцію, яка не виражається в 
словах, але дозволяє пізнати саму дійсність без шор, а не 
лише її схему. 

Противників раціоналізму називають 
ірраціоналістами. Представників ірраціоналізму ми 
зустрічаємо в історії філософії віддавна. Ними були 
насамперед містики всяких відтінків. Містиками ми 
називаємо людей, які мають переживання особливого 
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роду, що окреслюється як містичний екстаз. В цих 
переживаннях вони зазнають осяяння, у котрому (не на 
шляху мислення або ретельних спостережень) вони 
знаходять суб’єктивне переконання, найчастіше 
переконання в існуванні божества, переживають якби 
безпосереднє, віч-на-віч спілкування з ним, отримують 
безпосередньо від нього повчання,  застороги і веління. 
Люди, що мають подібні переживання, не дають себе 
переконати жодними аргументами, а тим більше 
легковажним осудом їхньої віри з боку раціоналістів, 
зректися здобутої в станах екстазу впевненості. Надто 
великою є в них ця впевненість і надто велику ціну має для 
них ця повнота життя, ці нові горизонти, цей новий погляд 
на світ, котрі вони завдяки всьому цьому знаходять. Їх не 
можна переконати в тому, що оскільки вони не в стані в 
доступний для кожного спосіб свою тезу обґрунтувати, то 
вони повинні утриматися від її проголошення. Відтак 
даремно раціоналісти силкуються переконати містика і 
утримати його від виконання апостольської місії. Тим не 
менше голос раціоналіста є здоровою реакцією 
суспільства, актом його самооборони від небезпеки 
підпасти під владу неконтрольованих чинників, серед яких 
може бути і святий, що виголошує одкровення, і 
божевільний, що виповідає витвори своєї хворобливої 
фантазії, і, нарешті, аферист, що прагне з підлою і 
егоїстичною метою знайти прибічників своїх поглядів і 
гасел. Краще вживати якісну, хоч і скромну страву розуму, 
ніж остерігаючись проминути голос Істини, дозволити 
вживати всяку неперевірену їжу, котра, можливо, частіш є 
отрутою, ніж здоровим і рятівним харчем. 
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IV ПРОБЛЕМА МЕЖІ  
ПІЗНАННЯ 

ДВА РОЗУМІННЯ ТРАНСЦЕНДЕНЦІЇ 

В проблемі межі пізнання йдеться про те, чи може 
пізнаючий суб’єкт в акті пізнання вийти поза себе, чи 
може перейти власну межу. В латинській мові 
відповідником слова „перейти” є  слово transcendere, і 
тому проблема, яку ми тут ескізно подаємо, називається 
проблемою трансценденції, а предмети, які перебувають 
поза межею пізнаючого суб’єкта – предметами 
трансцендентними. Питаючи про те, чи пізнаючий предмет 
може в акті пізнання вийти поза свою власну межу, ми 
питаємо, чи можливе пізнання дійсності, трансцендентної 
щодо пізнаючого суб’єкта. Однак що розуміється під 
дійсністю, трансцендентною для даного предмета? У 
філософів існує принаймні два різних розуміння цього 
терміну, і через це проблема межі пізнання буває 
зрозумілою принаймні двояко. 

При першому розумінні предметом 
трансцендентним, тобто зовнішнім для пізнаючого 
суб’єкта, є будь-який предмет, котрий не є його власним 
психічним переживанням. Питаючи про те, чи може 
пізнаючий суб’єкт перейти свою власну межу, тобто чи 
може він у акті пізнання дістатися до дійсності, 
трансцендентної щодо нього, ми питаємо при цьому 
першому розумінні про те, чи пізнаючий суб’єкт здатний 
що-небудь пізнати з того, що не є його власним психічним 
переживанням. Ось перша форма, яку приймає 
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обговорювана нами проблема межі пізнання. Власні 
психічні переживання даного суб’єкта називаються 
витворами, іманентними щодо цього суб’єкта (від лат. in і 
maneo, що означає „залишаюсь усередині”). Через те цю 
першу форму нашої проблеми, в якій йдеться про те, чи 
пізнаючий суб’єкт може в пізнавальному акті вийти за 
власну іманентну сферу, ми називаємо проблемою 
іманентної межі пізнання. Того, хто на це питання 
відповідає стверджувально, тобто визнає за суб’єктом 
здатність у його пізнавальних актах вийти за власну 
іманентну сферу, ми називаємо епістемологічним 
іманентним реалістом. Того ж, хто заперечує у суб’єкта 
здатність виходу в його пізнавальних актах за його власну 
іманентну сферу, ми називаємо епістемологічним 
іманентним ідеалістом. 

Друга форма проблеми межі пізнання зв’язана з 
другим способом розуміння терміну трансцендентний 
предмет. При цьому другому розумінні трансцендентними 
предметами ми називаємо предмети, що існують справді, 
на відміну від т.зв. предметів лише мислених, але справді 
не існуючих. Для людини, яка не є філософом, до 
предметів справді існуючих, а не таких, що є лише 
мисленими конструкціями предметів трансцендентних 
тобто, при другому розумінні цього терміну, належить, 
наприклад, земля, і все,що не ній перебуває і здійснюється, 
всі зірки, а потім і психічні суб’єкти разом з їхніми 
переживаннями. До предметів лише мислених, а не 
існуючих насправді, людина, яка не є філософом, зарахує, 
наприклад, міфічні персонажі, фавнів і німф, вигаданих 
осіб і події, вигадані поетами і т.п. Деякі філософи схильні 
межі того, що справді існує, а не є лише конструкцією 
свідомості, провести інакше, і вони зараховують весь цей 
тілесний і психічний світ, котрий ми вважаємо у 
повсякденному житті за найправдивіше, до певного роду 
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мислених конструкцій. Справжня дійсність, світ 
трансцендентних речей становить якісь непізнавані речі в 
собі, про які ми нічого не знаємо і нічого не можемо 
сказати. 

З таким розумінням терміну трансцендентний 
предмет пов’язана друга форма проблеми межі пізнання. 
Йдеться в ній про те, чи предмети справді існуючі 
доступні пізнанню, чи пізнання може стосуватися тільки 
якихось мислених конструкцій, справді не існуючих. 
Напрям філософії, що стверджує, що предмети справді 
існуючі недоступні пізнанню, а пізнання може стосуватись 
лише якихось мислених конструкцій, називається 
епістемологічним трансцендентальним ідеалізмом. (Не 
слід змішувати терміни трансцендентний і 
трансцендентальний. Пояснення цього другого терміну, 
впровадженого до філософії Кантом, буде наведене нижче 
– К.А.) Напрям, за яким пізнання може осягати справжню 
дійсність, називається епістемологічним 
трансцендентальним реалізмом. 

Здійснивши розрізнення двох вищенаведених форм 
проблеми межі пізнання і зв’язаних з них напрямків 
епістемологічного ідеалізму і реалізму, приступимо зараз 
до докладнішого їх аналізу. 

 
 
 
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ІМАНЕНТНИЙ  

ІДЕАЛІЗМ 

Класичним представником іманентного ідеалізму є 
англійський філософ XVIII століття Джордж Берклі. Всі 
вважають, що в процесі чуттєвого споглядання ми 
пізнаємо витвори позапсихічні, і тому неіманентні. Берклі 
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цей погляд піддає критиці. Що я сприймаю зором, - питає 
він, - коли дивлюсь зараз на аркуш паперу, на якому пишу? 
Сприймаю зором білу прямокутну поверхню, вкриту 
подекуди блакитними лініями. Ця поверхня, і лише вона є 
предметом мого споглядання, принаймні безпосереднім 
його предметом, тобто таким, якого я справді бачу, а не 
таким, що його на підставі бачення домислюю. Але чим же 
є ця біла поверхня, яку лише одну я споглядаю? Чи є вона 
чимось об’єктивним, від мого апарату споглядання 
незалежним? Якби вона була такою, то не підлягала б зміні 
тільки внаслідок змін в апараті споглядання. Натомість все 
відбувається навпаки: вона роздвоюється, коли я одне око 
притискаю злегка пальцем, з білої робиться зеленуватою, 
якщо на мить я перестану на неї дивитись і вийду до 
кімнати з червоним освітленням, а потім повернусь і знову 
подивлюсь на цей аркуш, освітлений білим світлом 
(послідовний контраст). Побачена поверхня стане іншою, 
коли я буду оглядати її через лупу; буде однією, коли на 
неї дивитимусь зблизька, і іншою, коли споглядатиму її 
здалека, однією, коли, будучи короткозорим, дивитимусь 
на неї через окуляри, і другою, коли подивлюсь на неї 
неозброєним оком. Все це свідчить, на думку Берклі, про 
те, що ця біла поверхня, яку я бачу, споглядаючи аркуш 
паперу, є лише моїм суб’єктивним враженням і нічим 
більше. А оскільки я нічого іншого, крім цієї білої 
поверхні справді не сприймаю зором, то єдиним 
предметом чуттєвого споглядання є лише власне моє 
враження, тобто певне моє переживання, певний 
іманентний витвір. 

Іманентний ідеалізм Берклі є половинчастим. Він не 
поширює своєї ідеалістичної тези на всяке пізнання, а 
обмежує її лише чуттєвим спогляданням, стверджуючи, що 
в цьому спогляданні можуть бути дані єдино власні наші 
враження, тобто психічні переживання. Разом з чуттєвими 
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спогляданнями Берклі визнає, однак, інші форми пізнання, 
котрі можуть перейти межу власних переживань суб’єкта. 
Таким пізнанням,що виходить за межі власних переживань 
суб’єкта є, за Берклі, наприклад, пізнання своєї власної 
душі і інших духів, котрих філософ не ототожнює з 
психічними переживаннями суб’єкта. 

На крок далі йде англійський філософ XVIII 
століття Девід Юм, поширюючи тезу епістемологічного 
іманентного ідеалізму, котру Берклі обмежив лише 
чуттєвими спогляданнями, на т.зв. внутрішнє споглядання, 
за допомогою якого, як стверджують, ми можемо 
здійснювати т.зв. самопізнання, тобто усвідомлювати своє 
Я, тобто душу. Як і Берклі, котрий запитував, що ж ми 
насправді споглядаємо за допомогою наших відчуттів, Юм 
ставить питання, що ж ми насправді споглядаємо в т.зв. 
внутрішньому досвіді. На це питання він відповідає, що у 
внутрішньому досвіді нам не дається нічого, крім нашого 
психічного переживання. Нам не дається в цьому досвіді 
якесь наше Я, котре б якось відрізнялось від цих 
переживань. Якщо слово Я або душа мають означати щось, 
що дається нам у внутрішньому досвіді, то воно не може 
бути нічим іншим як потоком наших психічних 
переживань. Душа як щось відмінне від потоку 
переживань, як щось, що має бути субстратом чи 
суб’єктом цих переживань, не дається нам у жодному 
досвіді. Відтак Юм стверджує, що у внутрішньому досвіді 
ми не пізнаємо нічого, що  відрізнялось би від наших 
власних психічних переживань, не виходимо за іманентну 
сферу. 
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СПОГЛЯДАННЯ І ЙОГО ПРЕДМЕТ 

Фундаментальною підставою іманентного ідеалізму 
є його погляд на зв’язок між пізнаючим суб’єктом і 
предметом пізнання. При спогляданні, наприклад, зв’язок 
між суб’єктом і предметом полягає, за Берклі, в тому, що 
цей предмет стає змістом свідомості, тобто просто стає 
психічним переживанням. Проводячи аналіз глибше і 
відрізняючи акт і зміст переживання, можна сказати, що 
предмет споглядання стає, на думку Берклі та інших 
іманентних ідеалістів, змістом переживання. 

Наступ епістемологічного реалізму, який опонує 
ідеалізму Берклі і Юма, починається з критики саме цього 
погляду на відношення суб’єкта до предмета споглядання. 
Відношення предмета споглядання і взагалі предмета 
пізнання до пізнаючого суб’єкта не полягає, на думку 
реалістів, у тому, що цей предмет в момент його 
споглядання просто входить у цей суб’єкт і стає його 
переживанням (змістом переживання). Відношення таке є 
іншим. Суб’єкт в якийсь спосіб виходить у акті пізнання за 
свої межі, звертаючись до чогось, що не є його змістом. 
Так, наприклад, коли я споглядаю цей аркуш паперу, то 
маю на думці щось таке, що має не лише сторону, 
обернену до мене, але й зворотну сторону, якої я не бачу з 
лицьової сторони, щось таке, що має, окрім цього, певну 
вагу, певний хімічний склад і т.д. Це все не стає змістом 
моєї свідомості; змістом її є лише ця біла поверхня, що 
являється мені і стає якби опорним пунктом для мого акту 
споглядання, в якому моя свідомість через цей зміст, як 
через мушку карабіну, цілиться в щось, що перебуває поза 
моєю свідомістю. Цей зв’язок між суб’єктом і предметом 
пізнання, який ми старались тут описати метафорично, 
називається інтенціональним зв’язком (відношенням). 
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Для появи цього зв’язку не достатньо, аби в 
свідомості постав чуттєвий зміст (наприклад, та біла пляма 
при спогляданні аркушу паперу). Пізнаючий суб’єкт має 
виконати ще ряд операцій, в яких відіграють роль і певні 
поняття, операцій, які не мають лише пасивний 
(рецептивний) характер, але й характер активний 
(спонтанний). Лише  завдяки цим актам відбувається 
об’єктивізація, протиставлення пізнаючому суб’єктові 
предмета пізнання. 

Отже, оскільки споглядати предмет – це не те саме, 
що зробити його змістом свідомості, не те саме, що 
„запхнути” його всередину суб’єкта, то в такому разі 
відпадає головний аргумент Берклі, яким він послугується, 
стверджуючи, що предметами споглядання можуть бути 
лише змісти свідомості, тобто психічні переживання. 

Аналіз процесу споглядання, опис усіх цих 
мислених операцій, що беруть в ньому  участь і приводять 
до того, що суб’єкт у процесі споглядання протиставляє 
себе певному предметові, на який спрямована його 
інтенція, становить одну з найважливіших проблем на 
стику психології і теорії пізнання. Ця проблема іноді 
називається проблемою конституювання предмета 
споглядання. 

Звернення уваги на те, що пізнаючий суб’єкт в акті 
споглядання не поводить себе пасивно, тільки приймаючи 
предмет споглядання всередину себе, а, навпаки, виявляє 
себе активним, і що предмет допіру свідомістю 
конституюється, породжує питання, чи внаслідок цього 
предмет споглядання не є лише конструкцією свідомості, а 
не чимось дійсним, що існує незалежно від суб’єкта. Цим 
питанням займається теорія пізнання, розв’язуючи 
проблему, яка виступає під назвою трансцендентального 
ідеалізму, до обговорення якої ми тепер приступаємо. 
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ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ  
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ ІДЕАЛІЗМ 

Якщо хтось мислить, то завжди мислить про щось, 
якщо споглядає, споглядає щось, якщо уявляє, уявляє 
щось. Відтак те, про що хтось мислить, що хтось 
споглядає, що уявляє, традиційно називають 
інтенціональним предметом думки, споглядання, 
уявлення і т.д. Не всякі інтенціональні предмети наших 
думок, уявлень і т.д. ми вважаємо існуючими дійсно. 
Існування деяких (наприклад фавнів, кентаврів) ми 
заперечуємо, вважаючи їх фікціями, і тільки деяким 
предметам наших думок, уявлень і т.д. ми приписуємо 
дійсне існування. 

Для розрізнення фікції і дійсності ми застосовуємо 
певний критерій. Найважливішим з цих критеріїв є досвід: 
до нього ми зазвичай апелюємо, коли нам потрібно 
з’ясувати, чи щось є лише вигадкою, чи дійсністю. 

Через те теорія пізнання ставить питання, чи 
приводять ці критерії, якими ми керуємось при відрізненні 
фікції від дійсності, до визнання дійсними таких 
предметів, які справді існують, чи, може, й ці предмети, на 
користь яких ці критерії свідчать, є також лише 
конструкціями свідомості, а не дійсністю, що існує 
незалежно від свідомості. Цей сумнів може виникнути, 
коли звернути увагу на те, що людина лише те може 
вважати дійсним, що зможе уявити, про що взагалі може 
якось помислити. Але наша здатність уявити щось 
обмежена певними формами свідомості, невіддільно 
зв’язаними з людською природою. Так, наприклад, те, що 
ми споглядаємо і уявляємо предмети кольоровими, ми 
завдячуємо організації наших відгуків. Якби наше око 
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було організоване інакше, то, може, світ нам не видавався 
кольоровим, але якимось зовсім іншим. Це ж саме 
стосується, на думку деяких, і форм, обрисів. Якби наші 
пізнавальні здатності були організовані інакше, ми, кажуть 
вони, не бачили б світу у просторових формах, а якось 
інакше. Але не лише відчуття, але й наш розум обмежений 
у своїй здатності уявлення собі предметів. Розум наш 
оперує лише такими поняттями, які йому дозволяє його 
організація. Якби він був організований інакше, то 
оперував би іншими поняттями, і тому сконструював би 
поняттєву модель світу в інший спосіб. Отже, оскільки 
можливості нашого розуму обмежені організацією його 
пізнавальних здатностей, і він не все може собі уявити, а 
тільки те, що йому дозволяє ця організація, і незалежно від 
того, яка є дійсність насправді, ці межі перейти не може, то 
потрібно принаймні рахуватися з тією можливістю, що 
організація нашої свідомості не дозволить нам ніколи 
уявити собі дійсність, незалежну від свідомості і що вона 
постійно має справу лише з власними конструкціями. 
Якщо це так, то і ці предмети, дані нашій свідомості, котрі 
вона, керуючись критеріями, що служать їй для 
відрізняння фікції від дійсності, наприклад, досвідом, 
вважає дійсними, є лише її власними конструкціями, бо 
нічого, що не є її конструкцією, вона не здатна помислити. 

І ось знайшлись філософи, котрі вважали це не 
лише можливим, але й стверджували навіть, що знайшли 
докази того, що саме так є. На їхню думку, світ, який ми, 
керуючись критеріями досвіду, визнаємо за дійсність, не є 
справжньою дійсністю, незалежною від свідомості, а 
становить лише її конструкцію. Наша свідомість не здатна 
пізнати незалежну від неї дійсність, т. зв. світу речей в 
собі, а приречена на стале спілкування лише з власними 
конструкціями. Дане твердження є власне тезою 
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епістемологічного ідеалізму, який називається ідеалізмом 
трансцендентальним. 

Прибічники цього ідеалізму заперечували, що 
досвід, наприклад, (або якийсь інший критерій, котрим  ми 
на практиці послугуємося при відрізненні фікції від 
дійсності) дозволяє нам визнати за дійсні предмети, котрі 
існують незалежно від свідомості, тобто є чимось більшим, 
ніж просто інтенціональними предметами. Однак, 
незважаючи на це, ідеалісти не вважали суджень, 
здійснюваних на підставі досвіду, фальшивими. Адже 
ідеалісти не стоять взагалі на позиції класичного 
визначення істини, але істину пізнання ототожнюють з 
його відповідністю певним окремим критеріям. За такий 
критерій вони вважають досвід разом з критерієм 
внутрішньої гармонії і загальної згоди. Тому вони не 
називають усього знання, що ґрунтується на досвіді, 
фальшем, а світ, який знання нам подає як дійсність, не 
вважає за такий, що складається з самих фікцій і вигадок. 
Навпаки, вони проводять засадничу різницю між тим, що 
було або може бути підтвердженим через досвід, і тим, що 
досвід заперечує. Лише те, що було або може бути 
досвідом відкинуте, вони називають фікцією або ілюзією. 
Ті ж витвори, які підтверджує досвід як критерій істини, 
вони називають феноменами, або явищами. Про ці 
феномени вони кажуть, що ті мають емпіричну дійсність, і 
це нічого іншого не означає, як лише те, що їх обґрунтовує 
критерій досвіду, внутрішньої гармонії і загальної згоди, і 
що через це вони належать до світу інтенціональних 
предметів, які визнаються усіма. Ідеалісти не 
погоджуються лише визнати за цими феноменами 
існування, незалежне від нашої свідомості, вони 
заперечують, що ті є чимось більшим, ніж тільки 
предметами мисленими, інтенціональними. 
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КАНТ ЯК ПРЕДСТАВНИК  
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ІДЕАЛІЗМУ 

Представником представленого тут ідеалізму був 
Кант. Він прийшов до такої позиції двома шляхами. Один з 
них можна засадничо представити так: Кант стверджує, що 
a priori, тобто не апелюючи до досвіду, ми здобуваємо 
певні твердження, які в принципі могли би бути досвідом 
спростовані (оскільки вони не є аналітичними, а 
синтетичними судженнями), але які досвід пізніше не лише 
стало підтверджує, а і щодо яких ми упевнені, що він їх 
ніколи не заперечить. Такими твердженнями є, за Кантом, 
серед інших твердження геометрії, наприклад, судження, 
що сума двох сторін трикутника має бути більшою від 
третьої сторони. Достатньо уявити собі трикутник, у якого 
дві бічні сторони обертаються довкола кінців основи і 
проектуються на неї. Зразу видно, що обидві сторони 
покривають собою всю основу і частково перекривають 
одна одну, і тому їх сума перевищує величину третьої 
сторони. Щоб стверджувати це, не треба апелювати до 
досвіду, на це вистачить чистої уяви. Але, що дивно, цим 
твердженням, одержаним поза досвідом, ніколи досвід не 
суперечить. Як же це зрозуміти, що не чекаючи на досвід, 
тобто a priori, ми пізнаємо певні загальні закони, що 
керують світом, який постає перед нами у досвіді? Як це 
пояснити? Це питання Кант формулює так: Як можливі 
апріорні синтетичні судження? 

Це основне питання, яке ставить філософ у своєму 
головному епістемологічному творі «Критика чистого 
розуму». Дослідження, спрямовані на розв’язування цієї 
проблеми, Кант називає трансцендентальними. Він сам 
знаходить такий розв’язок в ідеалізмі певного типу. Тому 
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такий ідеалізм називається трансцендентальним 
ідеалізмом. 

Розв’язування Канта можна ескізно представити у 
наступний спосіб. Якби досвід давав нам справжню 
реальність, а не лише конструкції нашої свідомості, то ця 
гармонія між синтетичними судженнями, які вона одержує 
a priori, і досвідом була б засадничо незрозумілим, дивним 
випадком. Інакше буде, якщо ми визнаємо, що витвори, які 
нам дає досвід, є тільки конструкціями свідомості. Тоді 
буде зрозумілим, що свідомість, не чекаючи на досвід, 
може a priori дійти до пізнання загальних законів, за якими 
вона сама конструює предмети в акті споглядання, тобто 
предмети, дані їй у досвіді. І тому щоб розв’язати 
проблему апріорних синтетичних суджень, ми повинні, на 
думку Канта, прийняти, що дані нам у досвіді предмети є 
лише конструкцією свідомості, а не незалежною від неї 
дійсністю, тобто т.зв. речами в собі (Ding an sich). Але 
Кант робить спробу й іншим шляхом обґрунтувати свою 
ідеалістичну тезу. Він аналізує спосіб, у який свідомість 
протиставляє себе предмету в акті споглядання, тобто 
займається проблемою конституювання цього предмета. 
Оскільки ж Кант, з іншого боку, підкреслює суб’єктивний 
характер цих форм і понять, то і сам спосіб 
конституювання предмета споглядання служить Кантові за 
доказ того, що предмети є лише конструкціями свідомості 
і не існують насправді. Відповідні міркування Канта є 
складними і заплутаними, і через те їх тут у доступний 
спосіб викласти неможливо. 
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РЕАЛІЗМ 

Реалізм протиставляє трансцендентальному 
ідеалізмові тезу про дійсне існування даних у досвіді 
предметів. У полеміці з ідеалізмом реалісти атакують його 
аргументацію. При цьому найчастіше вони піддають 
критиці погляди ідеалізму на конституювання предмета 
споглядання, подаючи цю процедуру зі свого боку так, аби 
вона не приводила до ідеалістичних наслідків. Однак 
найчастіше реалісти відкидають як безпідставні претензії 
теорії пізнання оцінювати вартість критерія досвіду. Вони 
вважають, що критерії, якими ідеаліст послугується в своїх 
міркуваннях, не заслуговують на хоч трохи більшу довіру, 
ніж критикований ним критерій досвіду. На думку 
багатьох реалістів, досвід настільки сильно зумовлює нашу 
віру в дійсне і незалежне від суб’єкта існування 
емпіричного світу, що жодна епістемологічна критика 
неспроможна її ані відкинути, ані зміцнити. 

Ще суворішою є критика, котра не лише закидає 
трансцендентальному ідеалізму фальшивість, але і вважає 
саму проблему, висунуту ідеалізмом, позбавленою сенсу. 
Адже в цій проблемі фігурують такі терміни як дійсність, 
що існує незалежно від свідомості, предмет, який не є 
лише мислимим, але й існує незалежно від розуму. На жаль, 
ці терміни не є достатньо з’ясованими. Дехто стверджує 
навіть, що вони взагалі не мають жодного значення. На 
такий закид наштовхується ідеалізм і поставлена ним 
проблема з боку мислителів т.зв. позитивізму. Саме ним 
ми тепер займемося. 
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ПОЗИТИВІЗМ 

Позитивізм займається проблемою межі пізнання, 
однак розглядає її в іншому ракурсі, ніж той, під яким вона 
розглядається в спорі ідеалізму і реалізму. 

Позитивізм приймає основну тезу емпіризму, за 
якою ми лише на підставі досвіду можемо пізнати 
дійсність. Однак позитивізм іде далі і до загальної тези 
додає ще твердження, що предметом пізнання може 
бути тільки те, що дається або може бути дане в досвіді. 
Наголошуючи це, позитивізм формулює певний погляд на 
межу пізнання, а не лише на його джерело. Справа в тому, 
що з емпіризму ще не випливає теза позитивізму. З того, 
що пізнання дійсності має спиратися на досвід, не 
випливає ще, що пізнання не може стосуватись чогось, що 
в досвіді не дається. Можна вважати навпаки: виходячи з 
досвіду, можна шляхом міркування піднестися вище і 
дійти до пізнання чогось того, що в досвіді не дається і 
дане бути не може. Про цю можливість, здається, свідчать 
різні фізичні теорії, котрі, спираючись на досвід, доходять 
до пізнання електромагнітних хвиль, електронів, протонів і 
т.д.; втім цих останніх ніхто не споглядав і не міг 
безпосередньо спостерігати. Через це позитивізм, не 
заперечуючи значення цих фізичних теорій, вважає, однак, 
що їх твердження, які щось повідомляють нам про якийсь 
світ, недоступний безпосередньому спогляданню, лише 
позірно інформує нас про щось, що виходить за межі 
досвіду. За позитивістами, такі висловлювання фізиків є 
скороченнями, які в процесі розкриття їх змісту 
перетворюються у судження, що повідомляють лише про 
речі, доступні досвіду. Так, наприклад, судження про те, 
що через провід протікає електричний струм, не слід, на 
думку позитивістів, розуміти так, що у проводі буцімто 
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рухаються якісь електрони, яких не можна спостерігати і 
уявити. Справжній сенс судження про те, що через провід 
протікає електричний струм, є іншим. Це судження, за 
позитивістами, стверджує лише, що в зв’язку зі станом 
цього проводу виникають за відповідних умов певні 
доступні спостереженню явища, наприклад, якщо кінці 
проводу підключити до амперметра, то його стрілка 
відхилиться, якщо ці кінці занурити у розчин електроліту, 
то в ньому буде перебігати явище електролізу, якщо 
виміряти температуру проводу, то можна пересвідчитися, 
що вона підвищилась. Словом, стверджують позитивісти, 
судження про протікання електричного струму через 
провід виражає лише можливість виникнення (за 
відповідних умов) усіх цих спостережуваних явищ, які 
служать нам критеріями відповіді на питання, чи через 
провід протікає струм. Позитивісти, висловлюючи свою 
тезу про межу пізнання, виступають проти всяких 
претензій людського розуму на пізнання якогось 
надчуттєвого світу. Оскільки ж часто метафізика 
розуміється як наука про надчуттєвий світ,  то позитивісти 
вістря  своєї критики спрямовують насамперед проти такої 
метафізики. З їх точки зору, все, що ми можемо пізнати 
про дійсність, вичерпується в окремих природничих 
науках. Немає іншого знання про світ, крім того, що його 
дають нам ці науки. Позитивісти вважають, що завданням 
філософії не є піднесення над цими науками у пошуках 
більш глибокого знання про дійсність, ніж те, яке нам 
дають природничі науки. Завданням філософії є тільки  
здійснення синтезу і систематизація результатів цих 
наук. Крім того, філософія може і повинна осмислювати 
наукове пізнання, стати теорією науки. 

Фундамент позитивістської думки був закладений 
англійським філософом Девідом Юмом (XVIII), який вже 
згадувався. Творцем позитивізму як системи став 
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французький мислитель XIX століття Огюст Конт. В 
історії філософії позитивізм виступав у формах 
ідеалістичній, реалістичній і нейтральній у залежності від 
точки зору на предмет споглядання. Деякі позитивісти, як, 
наприклад, Юм, вважали, що предметом зовнішнього 
споглядання є лише зміст наших вражень, а внутрішнього 
– наші власні психічні переживання; а позаяк відповідно 
до основної тези позитивізму наше пізнання не виходить за 
межі того, що може спостерігатися, то для цих 
позитивістів пізнання обмежувалось пізнанням світу 
наших вражень і психічних переживань. Інші позитивісти 
прийняли в справі предмета споглядання реалістичну 
позицію і визнавали, що ми спостерігаємо незалежні від 
споглядаючого суб’єкта тіла. Інші, нарешті, говорили, що 
ми споглядаємо системи певних елементів: кольорів, 
звуків, запаху, смаку і т.д., з яких складаються і тіла, і те, 
що ми називаємо потоком психічного життя, але які самі в 
собі (тобто у відриві від розглядуваного комплексу) не є 
ані чимось психічним, ані фізичним, а є елементами 
нейтральними, що можуть існувати навіть поза 
спостереженням. 

Австрійський вчений Ернст Мах, що жив на 
переломі XIX і XX століття, стверджував, як і Берклі, що 
тіла, з якими ми маємо справу в досвіді, є лише системами 
кольорів, звуків, запаху і т.д. Чим є, наприклад, цей 
олівець, який я цієї миті спостерігаю? Це щось, що 
складається з довгої і вузької жовтої поверхні, яку я тепер 
бачу, шестигранна поверхня кольору дерева з чорним 
кружком посередині, який можна побачити, якщо на цей 
олівець подивитись вздовж осі, далі йдуть усі ці види, які б 
мені відкрилися, коли б я, зрізуючи зовнішні шари олівця, 
розглядав його внутрішні шари. Крім цього, олівець 
складається з тих аспектів, у яких він мені являється, коли 
я його споглядаю за допомогою іншого відчуття, ніж зір: 
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наприклад, олівець складається з тої холодної гладкої 
поверхні, яку я відчуваю, беручи його рукою і т.д. А чим є 
я сам, моє Я, тобто моя т.зв. душа? На це питання 
відповідає Мах услід за Юмом у наступний спосіб: моє Я – 
це ніщо інше як тільки певний пучок моїх вражень, 
пригадувань, думок, відчуттів, хотіння і т.д. Серед 
елементів, що складають моє Я, знаходяться також такі 
елементи, системи яких утворюють тіла. Адже на думку 
Маха, як ми вже говорили, тіла є нічим іншим як тільки 
системами кольорів звуків запаху і т.д. Але чим іншим є ті 
кольори, звуки, запахи як не тим самим, що дається нам 
безпосередньо, коли ми споглядаємо предмети, і що в 
зв’язку з цим ми називаємо враженнями? Кольори, звуки, 
запахи і т.п. є відтак елементами, які, коли ми їх 
розглядаємо як складові комплексів, що становлять т.зв. Я 
або душу, називаються враженнями, а коли вбачаємо в них 
складові інших систем елементів, а саме тих, що 
становлять тіла, називаються властивостями цих тіл. Ті ото 
кольори, звуки, запахи і т.д., узяті у відриві і від 
пригадувань, відчуттів, хотіння, з якими вони утворюють 
потік свідомості, і від тих комплексів, які утворюють тіла, 
не є ані чимось психічним, ані чимось фізичним. Узяті у 
відриві, вони є елементами нейтральними, які з рівним 
правом можна назвати і чимось фізичним, і чимось 
психічним, однак кожне з цих визначень належить їм лише 
як складовим того або іншого комплексу. 

Погляди, подібні до поглядів Маха, висловлював 
видатний сучасний англійський філософ Бертран Рассел.  
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НЕОПОЗИТИВІЗМ 

Сучасний неопозитивізм виріс з нейтрального 
позитивізму Маха, але у процесі свого розвитку відійшов 
від цієї позиції і прийняв щодо предмета споглядання 
реалістичну точку зору. Розвиваючись далі, він також 
відкрив основну тезу позитивізму, яка обмежує царину 
пізнання до предметів, даних у спогляданні. Від 
позитивізму цей напрям успадкував лише емпіричну тезу, 
наближаючись до точки зору помірного емпіризму, за 
якою будь-яке пізнання, оскільки воно не полягає лише у 
розкритті значень понять, а відтак не виражається в 
аналітичних судженнях, має спиратись на досвід. 
Неопозитивісти не лише вважають, що всі синтетичні 
судження, оскільки вони досвідом ані підтверджуються, 
ані відкидаються, є твердженням безпідставним(і в цьому 
позитивісти погоджуються з помірним емпіризмом), але й 
ідуть далі і визнають такі судження позбавленими сенсу. 
Кант вважав, що метафізика повинна складатися з одних 
синтетичних суджень, які не підлягають емпіричній 
перевірці, тобто саме з таких, яким позитивісти відмовляли 
будь-якого сенсу. Звідси походить нищівна критика, якій 
позитивісти піддають метафізику, яку вони засуджують, 
вважаючи її такою, що складається з самих позбавлених 
значення формулювань, пустою балаканиною без усякого 
сенсу. 

В цій своїй антиметафізичній позиції позитивісти 
погоджуються з однією із засадничих тез старого 
позитивізму. Вони погоджуються також з його поглядом, 
що все знання про дійсність міститься в емпіричних 
науках, тобто у фізиці, зоології, астрономії, історії і т.п. 
Немає жодного іншого пізнання дійсності, на яке 
претендує метафізика, крім пізнання через окремі 
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емпіричні науки. Перекреслюючи метафізику, а разом з 
нею і нормативну етику, неопозитивісти залишають 
філософії єдину сферу досліджень – теорію пізнання, від 
якої – після виключення з неї психологічних елементів, 
тобто розмірковувань над пізнавальними процесами – вони 
залишають лише дослідження результатів пізнання, а саме 
наукових тверджень. Однак наукові твердження 
неопозитивісти ототожнюють з судженнями, реченнями, 
тобто певними мовними виразами. З огляду на це завдання 
філософії конкретизується ще більше: філософія може 
бути тільки теорією наукової мови. Визначивши так 
завдання філософії, неопозитивісти розвивають плідну 
діяльність у цій сфері. Вони займаються теорією наукової 
мови. Однак ця теорія далека від того, чим займаються 
лінгвісти. Теорія мови, про яку кажуть неопозитивісти, є 
фактично тим самим, що і сучасна версія логіки. Ця логіка 
є головною сферою, в якій неопозитивісти «виживають» і в 
якій вони здобули високого успіху. Однак сучасна логіка 
не є монополією неопозитивістів, нею можна займатися, 
зовсім не поділяючи їхніх поглядів. Головні досягнення 
цієї науки здобуті зовсім не неопозитивістами.  

Попри своє негативне ставлення до всієї філософії, 
крім тієї її частини, яка вміщується в рамки теорії мови, 
неопозитивісти не перекреслюють насправді всю решту 
філософських проблем, але стараються показати, що ці 
проблеми були некоректно поставлені. Їх ставили як 
проблеми, що стосувалися певних речей, і в такій формі 
вони були безнадійними з огляду на їх неясність і 
неосягненість, в той час як в них йшла мова не про речі, а 
про слова, що стосувались цих речей. Багато місця, 
наприклад, в традиційній філософії займали дослідження 
т.зв. сутності речей. Мали місце, наприклад, роздуми над 
тим, що таке сутність людини, що таке сутність рослини, 
сутність тварини і т.п. Але всякі пояснення того, що 
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розуміється під поняттям сутність, були туманними і 
незрозумілими. Відтак неопозитивісти вказують на те, що 
проблема була некоректно поставлена. Адже ті, хто питав 
про сутність людини(рослини, тварини), мали на увазі не 
те щось, що є в окремих людях і становить буцім-то їхню 
сутність, а насправді розуміли під тією сутністю значення 
назви людина(назви тварина, рослина), яке застосовується 
у нашій мові. Проблема , не стосувалась, таким чином, 
речей(людей, рослин, тварин), а лише назв, що позначають 
ці речі. Тому виступаюча в традиційній філософії 
проблема т.зв. сутності речей, за умови її коректного і 
правильного формулювання, стає проблемою, що 
стосується мови і в такій своїй формі вона знаходить місце 
у теорії мови, до рамок якої неопозитивісти прагнуть 
обмежити філософію. Пародіюючи в подібний спосіб інші 
численні проблеми традиційної філософії, тобто 
підміняючи проблему речей проблемою слів, які 
позначають ці речі, неопозитивісти знаходять для них  
місце в своїй філософській програмі. 

В своїй загальній спрямованості неопозитивісти, як 
уже згадувалося, далекі від ідеалістичної форми 
позитивізму, репрезентованої, наприклад, Юмом, і зовсім 
не вважають, що предметами пізнання можуть бути 
психічні явища. 

Тому вони виступають з програмою т.зв. 
фізикалізму, за яким, що, на думку неопозитивістів, 
властивими предметами пізнання є лише предмети фізичні, 
або тіла. Фізикалізм вимагає, щоб твердження усіх наук 
спроваджувались до тверджень мови фізики, тобто до 
тверджень про тіла. Адже твердження, які не можна звести 
до мови фізики, не задовольняють, з точки зору 
неопозитивістів, основним вимогам, які ставляться до 
наукових тверджень: вони інтерсуб’єктивно не 
комунікуються і не верифікуються. Відтак до фізикальних 
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висловлювань ми маємо зводити усі твердження 
психології, які говорять про психічні суб’єкти і явища, а 
також формулювання гуманітарних наук, якщо вони мають 
характер наукових тверджень. Постулат фізикалізму 
наближає неопозитивістів до матеріалізму. 

 
 

 
V ВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ  
ПІЗНАННЯ ДО ІНШИХ  
ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК 

Ми представили вище ті проблеми теорії пізнання, 
які прийнято вважати класичними. Це не повний перелік 
проблем, які слід віднести на рахунок теорій пізнання. 
Адже є багато проблем, які лежать на пограниччі теорії 
пізнання і того розділу логіки, який називається теорією 
науки і методологією. Теорія науки займається наукою, що 
розуміється як система наукових тверджень, тобто готових 
уже результатів. Методологія ж займається способами 
просування, тобто методами, які застосовуються при 
творенні науки. Теорія науки займається елементами, з 
яких наука складається(твердженнями, науковими 
термінами), а також структурами на їх основі(доведення, 
теорія і. д. ). Методологія  досліджує методи аргументації, 
експериментування, розв’язування проблем, пояснення 
перевірки і. д. Відтак в обох цих дисциплінах присутні 
проблеми, які можна віднести до теорії пізнання. Такими, 
наприклад, є проблеми, що стосується цінності 
різноманітних наукових методів, наприклад, проблема ролі 
конвенції (тобто арбітральних, довільних розв’язків) в 
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науковому пізнанні і багато інших. В рамках методології і 
теорії науки часто також обговорюються проблеми, які є 
застосуванням класичних епістемологічних  проблем до 
конкретних розділів тієї чи іншої науки. 

Все це приводить до того, що між теорією пізнання, 
з одного боку, і теорією науки і методологією, з іншого, 
немає виразної межі. 

Дуже тісними є зв’язки, що з’єднують теорію 
пізнання з метафізикою. В значній мірі метафізичні 
дослідження є висновками з тих або інших 
епістемологічних поглядів про те, якою є справді 
дійсність. Зв’язки ці ми докладно прослідкуємо. 
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ЧАСТИНА ДРУГА 

МЕТАФІЗИКА 

I ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ 
МЕТАФІЗИКА І ПОДІЛ 

ПРОБЛЕМ 

ПОХОДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕТАФІЗИКА 

Друга з головних філософських наук, метафізика, 
своєю назвою завдячує обставинам чисто зовнішнім. Цю 
назву дали їй учні Аристотеля, упорядковуючи його твори. 
Аристотель один з найвидатніших грецьких філософів (4 
ст. до РХ), вживав термін філософія в його первинному 
етимологічному значенні, і застосував його як еквівалент 
слова наука. В зв’язку з цим він говорив про різні 
філософії, так само як сьогодні ми говоримо про різні 
науки. Отож серед цих різних філософій Аристотель 
вирізняв одну найбільш з усіх фундаментальну і назвав її 
першою філософією (prote filosofia). Завданням цієї першої 
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філософії було дослідження перших засад усього, що 
існує. Другою наукою, тобто другою філософією 
Аристотель вважав природознавство, якому присвятив 
багато книг під спільним заголовком фізика (fysika від 
fysis-природа). Коли після смерті Аристотеля його учні 
стали впорядковувати його твори, то книги, присвячені тій 
аристотелівській першій філософії, розмістили після книг з 
природничим змістом, тобто після фізики. Тому книги з 
першої філософії стали називатися такими, що ідуть услід 
за природничими (ta meta ta fysika), або ж  у латинській 
скороченій формі metaphysica. Так цілком випадково 
виникла назва метафізики як означення книг, що 
розкривають зміст першої філософії. 

В цих книгах, присвячених першим заcадам буття, 
Аристотель розмірковує серед іншого про Бога як про 
істоту, що стоїть над природою. Ця обставина вплинула на 
те, що пізніше інакше почали викладати етимологію 
терміну метафізика. Почали вважати, що назва 
метафізика означає науку про надприродне. 
Приглядаючись до змісту досліджень, які називались 
метафізикою в історії людської думки, можна ствердити, 
що в область її студій входили справи надприродні, Бог, 
посмертне існування і т.д. Однак ними одними тематика 
метафізики не обмежувалась. 

 
 
 

ПОДІЛ ПРОБЛЕМ МЕТАФІЗИКИ 

Багатство тем, які належать до метафізики, є таким 
різнорідним, а проблеми нерідко бувають такими 
неосяжними, що нелегко метафізику охарактеризувати за 
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допомогою одного формулювання, яке вичерпувало би 
весь її обсяг. Звичайні загальні характеристики метафізики 
або занадто широкі, або дуже вузькі і не вичерпують 
повноти тем, котрі традиційно належать метафізиці. 
Такими загальними місцями, які мало що нам 
повідомляють, є ,наприклад, спроби визначення 
метафізики як дисципліни, спрямованої на формування 
погляду на світ, або характеристика метафізики як 
найзагальнішої науки про буття. Занадто вузьким є 
означення метафізики як синтезу знань про природу або як 
науки, спрямованої на відкриття справжньої дійсності, 
скритої за оманливими шатами явищ, що сприймаються 
нашими відчуттями, тобто науки про т.зв. речі в собі. Тому 
відмовимося тут від спроби однозначного окреслення 
метафізики, обмежившись переглядом проблем, які 
традиційно приписуються метафізиці. Поділимо при цьому 
метафізичну проблематику на чотири групи. Першу з них 
буде становити т.зв. онтологія, другу – група проблем, що 
випливають з роздумів над пізнанням, третю – група 
проблем, що випливають з роздумів над природою, 
четверту нарешті – група проблем, що випливають з релігії 
і етичних роздумів. Кожну з цих чотирьох груп ми 
обговоримо нижче окремо. 
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II. ОНТОЛОГІЯ 

ЗАВДАННЯ ОНТОЛОГІЇ 

Термін онтологія етимологічно походить від 
грецького поняття оп, тобто від дієприкметника 
теперішнього часу дієслова еіпаі, який означає бути. Тому 
оп буквально означає буваючий; дієприкметник оп разом з 
артиклем (to on) приймає значення іменника: те, що є, 
тобто щось. Отже, онтологія, з етимологічної точки зору, 
це наука про те, що є, тобто наука, твердження якої 
стосуються будь-чого. Згідно з такою етимологією, 
онтологія є найзагальнішою наукою, твердження якої 
мають стосуватися всього, що є. Власне так 
характеризував Аристотель завдання своєї першої 
філософії, тобто тієї філософської дисципліни, яку пізніше 
називали метафізикою. Часто термін онтологія і 
вживається замість терміна метафізика, тобто обидва ці 
поняття трактуються як синоніми. 

Однак має місце й інше розуміння терміна 
онтологія, передусім під впливом феноменологів. В ньому 
цей термін набуває іншого обсягу, ніж термін метафізика. 
Феноменологи називають онтологією всякі т.зв. 
дослідження сутності речі, яку пізнають за допомогою того 
вглядування в сутність (Wesenschau), про яке йшла мова 
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вище. Досліджуючи сутність чогось, наприклад, сутність 
речі взагалі, сутність тіла, сутність властивості, сутність 
відношення і т.д., я стараюсь відповісти на такі питання: 
що таке річ? що таке тіло? що таке властивість? що 
таке відношення? і т.д. Відповідями на запитання такого 
роду є визначення термінів річ, тіло, властивість, 
відношення, які мають наступну, наприклад, будову: тілом 
є те й те. Ці визначення не мають характер пропозиції 
застосувати визначене поняття в якийсь певний спосіб, і 
тому вони не трактуються як довільні установлення 
способу застосування дефінійованих понять, а виходять з 
того, що вже мають окреслене значення в нашій мові, а 
визначення претендують на те, аби бути істинними 
судженнями при заздалегідь усталених значеннях понять. 
Визначення такого роду називається визначеннями 
реальними. Отже, відкидаючи феноменологічну 
термінологію, ми зможемо визначити завдання онтології 
як прагнення сформулювати в реальних визначеннях певні 
терміни, спираючись на проникнення до значення цих 
термінів у мові, з якої ми їх беремо. Бере ж онтологія ці 
терміни, реальні визначення яких вона прагне 
сформулювати, переважно з мови філософських суджень, і, 
крім того, почасти з повсякденної мови. 

Завдання онтології не вичерпуються 
формулюванням реальних визначень термінів. Іноді, не 
звертаючись до таких визначень, онтологія 
задовольняється виголошенням певних тверджень, які вона 
одержує за допомогою заглиблення в значення відповідних 
термінів, тобто через аналіз понять, які мають ці значення. 
З огляду на те, що ці поняття мають звичайно дуже 
загальний характер(наприклад, поняття речі, властивості, 
відношення і т.д.), то твердження, що одержують в 
онтології через аналіз цих понять, також мають дуже 
загальний характер. Завдяки цій загальності вони 
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наближаються до аристотелівського розуміння тверджень 
метафізики, за яким ці твердження є найзагальнішими, 
такими, що стосуються всього існуючого. 

Як видно з цієї характеристики онтології, вона 
спрямована на пояснення поняттєвого апарата, яким 
послуговуються в філософії і щоденному житті. Як така 
вона є дисципліною корисною, хоча і має допоміжний 
характер. 

 
 
 

ПРИКЛАДИ ПОНЯТЬ, ЩО 
АНАЛІЗУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

 ОНТОЛОГІЇ 

До понять, якими онтологія багато займалася, 
належить поняття субстанції. Цей термін мав у філософії 
різні значення, однак головним з них є те, яке пов’язував з 
ним Аристотель. Він визначає субстанцію як те, чому 
можна предикувати щось інше, але що саме не може бути 
нічому іншому предиковане. Інакше кажучи, субстанція – 
це все те, чому належать якісь властивості; що може 
перебувати стосовно чогось у певному відношенні, в 
такому або іншому стані і т.п., але саме не є ані 
властивістю, ані відношенням, ані станом і т.п. Приклади 
субстанції: цей стіл, цей стілець, ця особа і т.п. – словом, 
конкретні речі і особи. Субстанціям протиставляють 
властивості, які, на відміну від субстанції, можуть чомусь 
бути предиковані, відношення, які також на відміну від 
субстанції, можуть виникати між якимись предметами, 
стани і т.п. Схоласти підкреслювали самосутність 
субстанції, на відміну від несамосутності властивостей, 
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відношень, станів і т.п. Властивість бути червоним, 
наприклад, не може існувати інакше, ніж через якусь 
субстанцію, котрій прислугує. Натомість ця червона 
троянда, червоний колір якої служить їй властивістю, не 
потребує жодного фундаменту для свого існування, а існує 
самостійно. Цю самосутність субстанції схоласти вважали 
її суттєвою приналежністю і визначали субстанцію як res, 
cui convenlt esse in se vel per se(річ, якій притаманно бути в 
собі або через себе). 

Іншим важливим для загалу метафізичних 
досліджень поняттям, яке аналізується в онтології, є 
поняття дійсного буття (esse reale) і протиставлене йому 
поняття буття лише  мисленого (esse in intellectu). Татри, 
Ніагарський водоспад, “битва народів” під Лейпцигом 
існують або існували насправді і є прикладами т.зв. 
дійсного буття. Натомість кентаври, Балладина, зустріч 
Заглоби з Бурляєм існують або існували лише на думці і є 
прикладами т.зв. буття лише мисленого. Т.зв. буття 
мислене не існує у буквальному сенсі цього поняття, 
існування їм можна приписувати лише у переносному 
значенні. Коли, наприклад, кажуть, що Зевс існував у 
думці греків, це значить лише, що греки думали про 
Зевса(вірили в Зевса). 

Третім прикладом понять, які аналізуються 
онтологією, є поняття предметів реальних і 
протиставлення йому поняття предметів ідеальних. Реальні 
речі – це предмети, події і т.п., які колись існували, 
існують або будуть існувати. Предметами ідеальними 
натомість називаються витвори, що існують поза часом. 
Прикладами ідеальних предметів найчастіше виступають 
числа, ідеальні геометричні фігури(точка, пряма і т.п.), 
відношення між ними і т.п. До них належать також такі 
абстракції, як, наприклад, краса, справедливість, чеснота, 
що мисляться не як властивості, здійснювані у конкретних 
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предметах, а властивості, взяті у відриві від предметів, 
тобто краса сама в собі, справедливість як така і т.д. 

Ми навели тут приклади понять, аналізом яких 
філософи займались в рамках онтології і які відіграли 
важливу роль в решті розділів метафізики. Це були 
різноманітні поняття предметів, з якими асоціюється різне 
розуміння існування. В одному сенсі існування 
приписується субстанціям, в іншому – властивостям, 
відношенням і т.п. В одному сенсі – предметам дійсним, в 
іншому – мисленим. Нарешті, в одному сенсі говориться 
про існування реальних предметів, в іншому – про 
існування предметів ідеальних. Аналізом цих різних 
розумінь існування займались філософи на протязі історії 
філософії в рамках онтології. Паралельно з цим аналізом 
різного розуміння існування в залежності від існуючого 
роду предметів філософи займались аналізом таких понять 
як поняття можливості, необхідності. Поняття ці як 
поняття різних способів існування (лат. modi existendi) 
називаються модальними. 

Вищенаведені поняття – це лише приклади деяких 
понять, опрацьованих в онтології. Крім них, онтологія 
займається аналізом багатьох інших понять. Так, 
наприклад, вона аналізує поняття причинного зв’язку, 
мети, займається опрацюванням поняття простору і 
просторових відношень, осмислює поняття часу і часових 
відношень тощо. 
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ОНТОЛОГІЧНІ ТВЕРДЖЕННЯ 

На аналізі цих понять онтологія будує, як вже 
зазначалось, загальні твердження. До найважливіших 
законів онтології належать, наприклад, онтологічнмй закон 
суперечності, який наголошує, що жоден предмет не може 
якоїсь властивості разом мати і не мати; онтологічний 
закон виключеного третього, який стверджує, що кожний 
предмет довільну властивість або має, або її не має. 
Навколо цих законів, хоча вони здаються цілком 
очевидними, точився запеклий спір. 

З законом суперечності і законом виключеного 
третього ми маємо справу також і у формальній логіці. 
Подібна справа відбувається з багатьма іншими 
твердженнями онтології. Адже вона займається аналізом 
понять, які ще недостатньо з’ясовані, аби на них збудувати 
точну теорію. Коли аналіз цих понять просувається досить 
далеко, його висновки засвоюються якоюсь іншою наукою, 
котра на цьому аналізі розбудовує систему тверджень, що 
має форму дедуктивної теорії, тобто науки з 
методологічною структурою, такою, яка притаманна 
математиці. Так, наприклад, сучасна формальна логіка, яка 
є наукою, що за своїм методом нагадує математику, 
обіймає т.зв. теорію класів і теорію відношень. В цих своїх 
розділах формальна логіка викладає твердження, котрі 
могли б за своїм змістом бути сміливо зараховані до 
онтології, бо вони ґрунтуються лише на з’ясуванні значень 
таких термінів як одиничний предмет, властивість, 
відношення і т.д. Деякі спеціалісти з логіки цей розділ 
дисципліни прямо називають онтологією. 

У такий спосіб онтологія стає підґрунтям, на якому 
зростають деякі окремі науки. З іншого боку, з окремих 



  90 

наук виростають проблеми, що мають онтологічний 
характер. Це відбувається власне тоді, коли науки у ході 
свого розвитку наражаються на певні труднощі, зумовлені 
недостатнім з’ясуванням деяких уживаних в цих науках 
засадничих понять. Тоді постає потреба з’ясування цих 
понять, і науковці – спеціалісти переходять на терен 
онтологічних розмірковувань, виникає співпраця між 
фахівцями і філософами. 

 

 

III. МЕТАФІЗИЧНІ ВИСНОВКИ 
З РОЗДУМІВ НАД ПІЗНАННЯМ 

§ 1. ПРОБЛЕМА ІДЕАЛЬНИХ 
ПРЕДМЕТІВ.СПІР ПРО  

УНІВЕРСАЛІЇ. 

ПЛАТОНІВСЬКІ ІДЕЇ 

Проблема, названа у заголовку цього параграфу, 
зв’язана  зі спором між апріористами і емпіриками, про 
який ми згадували при розгляді епістемологічної проблеми 
джерела пізнання. В цій епістемологічній проблемі йшла 
мова про те, який з двох методів, апріорний чи 
емпіричний, розумовий чи досвідний веде до пізнання 
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дійсності. Крайнім апріористом був Платон, котрий 
вважав, що тільки розумове пізнання приводить нас до 
осягнення того, що насправді існує, тобто дійсності, тоді 
як досвід відкриває нам світ ілюзій. Розумове пізнання є 
пізнанням за допомогою понять, а досвідне пізнання – за 
допомогою споглядань і уявлень. Оскільки лише розумове 
пізнання відкриває нам справжню дійсність, то цією 
дійсністю можуть бути тільки витвори, що осягаються 
виключно за допомогою понять, а не те, що дає нам 
споглядання і уявлення. Ці витвори, що осягаються лише 
абстракційно у мисленні і недоступні спогляданню і 
уявленню, Платон назвав ідеями. 

Але що це за предмети – ці ідеї? До них, за 
Платоном, належать такі витвори, як, наприклад, добро 
саме в собі, яке на відміну від окремих добрих людей, 
добрих учинків і т.д., що їх можна уявити, можна осягнути 
лише самою думкою. Ідея – це також краса сама в собі, яку 
можна пізнати лише у поняттях, на відміну від окремих 
красивих речей, які можна споглядати або сприймати в 
уяві. 

 
 
 

УНІВЕРСАЛІЇ 

Ідеї – це передусім т.зв. загальні предмети, як, 
наприклад, людина взагалі, кінь взагалі і т.п., тобто 
універсалії. Окремих людей або окремих коней можна собі 
уявити, натомість людина взагалі або кінь взагалі – це 
предмети, що осягаються тільки в поняттях. Для 
усвідомлення того, що таке ці загальні предмети, що таке 
цей кінь взагалі, розглянемо два наступні речення: кожний 
кінь є травоїдним і кінь у Європі є звичним. Перше з цих 



  92 

речень говорить про окремих коней і визначає їх як 
травоїдних тварин. Друге речення не стосується жодного 
окремого коня. Адже про жодного одиничного коня не 
можна сказати, що він є звичною твариною. Ця звичність 
притаманна видові коня, а не окремим коням. Отже, цей 
вид коней, як і вид людей і інші види є прикладами т.зв. 
предметів загальних, які Платон відносить до ідей. 

Оскільки ж, за Платоном, тільки розумове пізнання 
відкриває нам справжню дійсність, а розумове пізнання 
засвоює витвори, що осягаються за допомогою понять, 
тобто ідеї, то, робить висновок Платон, тільки світ ідей 
становить справжню дійсність, а світ одиничних речей, 
доступний чуттєвому пізнанню, не є такою дійсністю. 

Вчення Платона було викликом т.зв. розсудку. І 
тому воно в історії філософії наштовхнулось на більш або 
менш радикальний спротив. Спір на цю тему відомий в 
історії філософії під назвою спору про універсалії 
(universalia латинською мовою називаються загальні 
предмети). Поряд з позицією Платона, який визнавав за 
універсаліями дійсне і самосутнє буття, виступає тут 
погляд Аристотеля, котрий, правда, не заперечував 
існування універсалій, але не вважав їх за самосутнє буття, 
здатне до існування у відриві від одиничних речей. За 
Аристотелем, універсалії існують лише через одиничні 
речі, становлячи їхню суттєву властивість, або форму. 
Самосутнє (субстанційне) буття мають тільки одиничні 
речі. Таке буття притаманне, наприклад, окремим людям. 
Ідея людини, тобто людськість, існує лише як суттєва 
властивість окремих людей, і притому не у відриві від них, 
але в них. Погляд Платона, який визнавав за універсалі ями 
дійсне і самосутнє буття, називається крайнім поняттєвим 
реалізмом. Погляд Аристотеля, який визнавав за ними 
буття дійсне, але несамосутнє, буття, що перебуває в 
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одиничних речах, називається помірним поняттєвим 
реалізмом. 

Обом цим формам поняттєвого реалізму 
протистоїть концептуалізм, який взагалі відмовляв ідеям 
дійсного існування, і визнавав за ними лише мислене 
буття. Універсалій немає, існують лише їхні поняття. 

Ще далі в опозиції проти поняттєвого реалізму йде 
номіналізм який не лише заперечує існування універсалій, 
але й заперечує, що ми маємо їхні поняття. За 
номіналістами, сама думка про людину взагалі, яка не 
визначена ані за статтю, ані за віком, ані за зростом, ані за 
жодною рисою, якою люди можуть відрізнятись між 
собою, не може бути реалізованою. Номіналісти вважають, 
що існують лише загальні назви, але ні загальних понять, 
ні тим більше загальних предметів немає. 

 
 
 

СУЧАСНА ФОРМА СПОРУ ПРО  
УНІВЕРСАЛІЇ 

Сучасний філософський спір про існування 
універсалій виступає в новітній філософії під дещо іншою 
формою. Сучасна форма цієї проблеми виражається в 
питанні, чи апріорні науки, наприклад, математика, 
досліджують якийсь цілком дійсний світ, хоч і зовсім 
відокремлений від світу, що дається нам у чуттєвому 
досвіді, світ ідеальних витворів, таких як, наприклад, 
математичні функції і т.п., який існує незалежно від нашої 
свідомості, чи цей світ взагалі не існує. Відображенням 
цього спору є порушене вже в розділі, присвяченому 
проблемі джерела пізнання, питання, що стосується 
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математичних аксіом. Одні (а саме феноменологи) 
вважають, що аксіоми не можна приймати у довільний 
спосіб, вони є вираженням пізнання ідеального світу, 
існуючого незалежно від нас і доступного пізнанню через 
т.зв. вглядування в сутність. Інші стверджують, що 
математичні аксіоми не є вираженням пізнання якихось 
ідеальних витворів, існуючих незалежно від нас, а є лише 
певною видозміною визначення (імпліцитними 
визначеннями) певних термінів, котрі в них виступають, і 
як такі вони можуть прийматися довільно в широких 
межах. Цей другий напрям не визначає ніякого світу 
ідеальних витворів, що існують начебто незалежно від 
свідомості, світу, пізнання якого має бути завданням 
математики. За цим напрямом, дійсно існує лише світ 
реальних витворів, принципово доступних емпіричному 
пізнанню, а математика підготовлює лише поняттєвий 
апарат для пізнавального оволодіння цим світом. 

 

 

§ 2. ПРОБЛЕМА МЕТАФІЗИЧНОГО  
ІДЕАЛІЗМУ 

а) СУБ’ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ 

НАСЛІДКИ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОГО  
ІДЕАЛІЗМУ 
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Епістемологічний ідеалізм стверджує тезу, яка 
стосується межі нашого пізнання. Вона наголошує, що 
свідомість не здатна пізнати дійсність, зовнішню щодо 
себе. В залежності від того, що розуміється під 
зовнішньою реальністю, ця теза виступає у двох видах, 
яким відповідають дві форми епістемологічного ідеалізму: 
1)іманентний ідеалізм, за яким свідомість може пізнавати 
тільки свої власні переживання; 2)трансцендентальний 
ідеалізм, за яким свідомість може пізнавати тільки власні 
конструкції. Філософ, що стоїть на позиції 
епістемологічного ідеалізму, має відтак все, що свідомість 
сприймає, вважати або за системи якихось психічних 
переживань пізнаючого суб’єкта, або ж за якісь 
конструкції його свідомості. 

До предметів, які ми пізнаємо, належать передусім 
тілесна природа, особливо тіла. До них, таким чином, 
відноситься вищеназваний наслідок епістемологічного 
ідеалізму. З епістемологічного ідеалізму в іманентній 
версії випливає, що тіла є якимось переживанням 
пізнаючого суб’єкта. Тому представник епістемологічного 
ідеалізму Берклі вважає, що тіла, тобто доми, дерева, 
столи, стільці і т.п. не є нічим іншим як лише системами 
вражень споглядаючої їх свідомості. З епістемологічного 
ідеалізму у трансцендентальній версії натомість 
випливає,що тіла, які ми пізнаємо, є лише конструкціями 
свідомості. 

 
 
 

ТЕЗА СУБ’ЄКТИВНОГО ІДЕАЛІЗМУ 
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Зведення тіл до рівня систем вражень або певного 
роду конструкцій свідомості змушує прибічників цього 
погляду запитати, чи можна приписувати тілам існування у 
буквальному сенсі, чи тільки в якомусь переносному. 
Розглянемо відповіді на це питання іманентного ідеаліста 
й ідеаліста трансцендентального. Для першого тіла є 
враженнями або системами вражень суб’єкта. Але 
враження – це не субстанції, які можуть існувати 
самостійно, це переживання певного суб’єкта, які можуть 
існувати лише завдяки цьому суб’єкту. Коли ми кажемо, 
що якесь враження існує, то слово існує не має тут 
незводимого далі значення, в якому ми вживаємо це слово, 
коли приписуємо його субстанції. Враження існує означає, 
що хтось це враження зазнає, хтось його переживає. Так 
само, коли ми кажемо, що якийсь комплекс вражень існує, 
то це значить лише те, що хтось цього комплексу вражень 
зазнає. Оскільки ж тіла, тобто дерева, будинки, столи, 
стільці є тільки системами вражень, то й їх існування 
зводиться до того, що хтось їх зазнає. Таким чином, тілам 
не можна приписувати існування у тому незводимому далі 
сенсі, в якому воно приписується субстанціям. Тіла ж бо не 
є субстанціями, а психічними переживаннями, враженнями 
або їх системами. Приписуючи їм існування, ми 
приписуємо його в тому лише сенсі, в якому воно 
приписується враженням, отже тіла існують – це означає: 
хтось (якийсь психічний суб’єкт) їх зазнає, хтось їх 
переживає, хтось їх усвідомлює. В цьому судженні 
зосереджений зміст тези метафізичного суб’єктивного 
ідеалізму в його іманентній версії стосовно тіл. 
Найвидатнішим прибічником цієї тези був Берклі, який 
висловив її в лапідарній формулі: якщо йде мова про тіла, 
то їх esse = percipi, їх існування полягає в тому, що вони є 
спостережуваними. 
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Трансцендентальний ідеалізм не ототожнює 
предметів пізнання, а особливо тіл, з якимось психічними 
переживаннями, не ототожнює їх відтак з враженнями, а 
ставить їх в один ряд з поетичними фікціями, з 
міфологічними постатями і т. д. Такі фікції вочевидь не є 
психічними переживаннями, не є чиїмось думками. (Думки 
Сєнкевича мали місце на переломі XIX і XX століття, але 
Заглоба, якого Сєнкевич у своїх думках вигадав, тоді не 
існував. Тому вигаданий персонаж Заглоба не є 
ідентичним з жодною думкою Сєнкевича). Про ці фікції-
вигадки кажуть іноді в певному сенсі, що вони існують; 
говориться, наприклад, що серед олімпійських богів 
існував бог блискавок, а не існував, наприклад, бог 
полярної зірки. Але коли ми так кажемо, то не розуміємо 
існування в буквальному сенсі, бо знаємо, що бог 
блискавок, тобто Зевс, так само у буквальному розумінні 
не існував, як не існував бог полярної зірки. Додаємо 
також, що Зевс існував, але тільки у грецьких віруваннях, 
тобто греки вірили, що Зевс існував. Слово існує відтак 
означає стосовно поетичних вигадок, міфологічних 
постатей і т. д. тільки те, що хтось вірив у них, думав про 
них і т. д. 

Трансцендентальний ідеаліст ставить тіла в один 
ряд з такими фікціями, з такими конструкціями свідомості, 
бо вважає, що свідомість нічого іншого пізнавати не може, 
крім своїх власних конструкцій. Звідси випливає, що коли 
ми приписуємо існування тілам, то не розуміємо цього 
існування буквально, воно лиш означає: хтось про тіла в 
певний спосіб мислить, хтось їх певним чином усвідомлює. 
При цьому не все одно, як він їх усвідомлює, цей спосіб 
усвідомлення трансцендентальні ідеалісти уточнюють. 
Про це буде мова нижче. 

Метафізичний суб’єктивний ідеалізм, таким чином, 
не визнає тілесної природи, тобто тіла, за щось таке, що 
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існує у буквальному, незводимому далі сенсі слова, а 
вважає, що т. зв. існування тіл має інший сенс, а саме, 
приписуючи їм існування, ми це робимо слушно лише 
настільки, наскільки ці формулювання зводяться до 
твердження, що якийсь психічний суб’єкт певним чином 
себе поводить, наприклад, що він переживає певні 
враження, що якось мислить про ці тіла і т. п. 

Такою ось є основна теза метафізичного 
суб’єктивного ідеалізму. Її формулюють часто інакше. 
Кажуть, що, на думку суб’єктивного ідеалізму, тіла не 
існують незалежно від пізнаючого суб’єкта, а мають буття, 
що залежить від суб’єкта. Тезу Берклі esse=percipi 
формулюють іноді так, що тіла існують лише за тієї умови, 
що їх хтось споглядає, або навіть що існують лише тоді, 
коли їх хтось споглядає. Таке формулювання спотворює 
сенс ідеалістичної доктрини. Адже на її підставі тіла не 
існують у буквальному сенсі ніколи, навіть коли їх хтось 
спостерігає. Не йде в ній мова також, що умовою їхнього 
існування (у буквальному розумінні) є їх спостереження з 
боку якогось суб’єкта. Споглядання тіла не робить з нього, 
на думку ідеалістів, нічого, що у буквальному сенсі 
існувало, бо тілам, як комплексам вражень, не можна 
взагалі приписати існування в тому буквальному значенні, 
в якому воно приписується субстанціям. 

 

 

ДІЙСНІСТЬ І ЇЇ ВИДИМІСТЬ У СВІТЛІ 
 СУБ’ЄКТИВНОГО ІДЕАЛІЗМУ 

Ідеалістам закидають, що в їх позиції стирається 
різниця між тілесною дійсністю і її ілюзією. Людина, яка 
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не займається філософією, скаже, що коли вона бачить 
дійсний стіл, то зазнає відповідних вражень, але, крім 
цього, дійсний стіл є перед нею насправді, існує у 
буквальному сенсі. Коли ж я переживаю галюцинацію і 
тільки здається, що я бачу стіл, то тоді я зазнаю таких 
самих вражень, як і попередньо, але жодного стола не 
існує( у буквальному розумінні) переді мною. Для 
ідеаліста ж стіл ніколи буквально не існує; якщо ми 
стверджуємо, що стіл існує, то ми беремо слово 
«існування» в переносному сенсі, в якому судження стіл 
існує означає лише те, що хтось зазнає вражень, з яким 
асоціюється поняття стіл. Тому ідеаліст не може 
відрізнити зорове сприйняття дійсного стола від 
галюцинації в нормальний, звичний спосіб. Для ідеаліста 
немає різниці між тілесною дійсністю і її галюцинацією. 

З таким закидом не могли не рахуватись ідеалісти і 
старались на нього відповісти. Наприклад, іманентні 
ідеалісти проводять різницю між ілюзією тіла і дійсним 
тілом. Справді, кажуть вони, дійсне тіло – це така сама 
система вражень, як і ілюзія тіла, але реальне тіло є 
системою вражень, яка певним чином вирізняється. Берклі, 
який був єпископом, визнає, наприклад, що всезнаючий 
Бог споглядає весь матеріальний всесвіт. Але цей всесвіт 
не є нічим іншим як тільки комплексом вражень яких Він 
зазнає: існування матеріального всесвіту полягає тільки в 
тому, що він є спостережуваним від Бога. Людина може 
сприймати враження, які перетинаються з враженнями 
Бога, однак може сприймати й інші враження. Ці перші 
враження або їх системи – це дійсні тіла, а другі  - це лише 
ілюзії тіл. Тому вся дійсність, за Берклі – це система 
вражень, які відрізняються тим, що вони ідентичні з 
системами вражень, що їх зазнає Бог. 

Завдяки цій апеляції до Божого всезнання, яке 
утримує всесвіт в його існуванні, Берклі запобігає іншим 
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закидам, які легко роблять противники ідеалізму. Так, 
якщо тілесну природу ототожнити з людськими 
враженнями, то слід визнати, що природа до появи людини 
не існувала. Треба було б визнати, що речі інтер’єру у 
кімнаті виникають  лише тоді, коли людина на них 
дивиться, і зникають, коли перестає їх бачити. Таких 
висновків Берклі уникає, бо для нього матеріальний світ – 
це комплекс Божих вражень, а він є, з точки зору релігії, 
вічним і всезнаючим. 

 Слід додати, що Берклі робить спробу іншого 
розуміння різниці між справжніми тілами і їх ілюзіями. 
Матеріальну дійсність мають утворювати лише такі 
системи вражень, комплекс яких виявляє певну 
неперервність і регулярність. Сни й ілюзії відрізняються 
від дійсності, власне, тим і лише тим, що є химерними і 
нерегулярними. 

 Якщо ж йдеться про трансцендентальний ідеалізм, 
то його головний представник Кант виразно протиставляє 
видимість дійсності, фікції - так званим  явищам, тобто 
феноменам, яким він приписує емпіричну дійсність. За 
трансцендентальним ідеалізмом, матеріальний світ – це 
лише конструкція свідомості на кшталт поетичних фікцій. 
У буквальному розумінні він не існує, як і фікції; і той, і 
інші існують лише у переносному значенні, а саме в 
такому, що хтось про них певним чином мислить. Різниця 
між існуванням матеріального світу, що становить 
емпіричну дійсність, і існуванням фікцій і ілюзій полягає в 
тому, що думки про матеріальний світ, що належить до 
емпіричної дійсності, задовольняють певній умові, якій не 
задовольняють думки про фікції. Матеріальний світ ми 
стверджуємо в судженнях, які задовольняють критеріям 
досвіду; а думки про фікції не є судженнями, що 
задовольняють цим критеріям. Різниця між світом 
матеріальним і світом вимислу (фікції ) полягає, на думку 
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трансцендентального ідеалізму, в тому, що матеріальний 
світ відповідає критерію досвіду, а фікції – не 
відповідають, або навіть взагалі цей критерій їх заперечує. 
З цим твердженням згодиться, певно, кожний, хто навіть 
не є ідеалістом. Втім неідеаліст у факті узгодження 
матеріального світу з досвідом вбачає аргумент на користь 
існування у буквальному сенсі матеріального світу, яке не 
залежить від свідомості. Ідеаліст натомість заперечить цей 
висновок. Адже для нього критерій досвіду не веде до 
суджень, які стверджують те, що справді існує, що існує 
буквально, що є річчю в особі, а єдино до суджень, які 
стверджують певні конструкції свідомості, певні предмети 
інтенціональні. Таким чином, не зрікаючись своєї основної 
тези, яка визнає всю матеріальну дійсність за конструкцію 
свідомості, за предмети лише інтенціональні, 
трансцендентальний ідеаліст на терені цих конструкцій 
здійснює розрізнення між матеріальним світом, що 
становить емпіричну дійсність, і світом фікцій та ілюзій. 

 
 
 
б) ОБ’ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ 

ПОЛОВИНЧАТІСТЬ СУБ’ЄКТИВНОГО  
ІДЕАЛІЗМУ 

Трансцендентальний ідеалізм, однак, не 
затримується у своєму розвитку на ступені суб’єктивного 
ідеалізму. Суб’єктивний ідеалізм ( у трансцендентальній 
версії ) визнає лише тіла і всю матеріальну природу за 
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конструкції свідомості, що не існують буквально, тобто не 
є речами в собі .Натомість душі і весь психічний світ цей 
напрям визнає повністю дійсним, приписує їх існування 
буквально, трактуючи їх, як речі в собі. Така позиція не 
узгоджується з основним руслом думки 
трансцендентального ідеалізму, який зводить даний нам у 
досвіді матеріальний світ, як про це йшла мова у розділі, 
присвяченому епістемологічному ідеалізму, до рівня 
конструкції свідомості і заперечує в ньому характер 
незалежної від свідомості дійсності, оскільки аналіз, якому 
він піддає метод досвіду, дозволяє йому зробити висновок, 
що цей метод не може перейти межі конструкції 
свідомості, не може дійти до речей в собі. 

Але досвід зумовлює не лише пізнання 
матеріального світу, через нього пізнається і світ 
психічний. Тому ми вирізняємо поряд із зовнішнім 
досвідом, в якому дається нам матеріальний світ, досвід 
внутрішній, завдяки якому ми пізнаємо психічний світ. 
Якщо аналіз досвіду взагалі свідчить, що останній не 
здатний вийти поза конструкції свідомості до речей в собі, 
то з цього випливає, що не лише тіла і весь матеріальний 
світ, але й душі і весь психічний світ є тільки 
конструкціями свідомості, предметами лише 
інтенціональними, а не речами в собі.  

Цей висновок, який походить з епістемологічного 
трансцендентального ідеалізму, робить метафізичний 
напрям, який називається об’єктивним ідеалізмом. Він 
носить таку  назву і протиставляється суб’єктивному 
ідеалізму, оскільки цей останній вважає світ, даний нам у 
досвіді,за конструкції свідомості, за корелят 
індивідуальної свідомості людини, тобто душі, в той час як 
об’єктивний ідеалізм визнає світ,даний нам у досвіді, як 
матеріальний, так і психічний, всю тілесну і духовну 
природу за корелят витвору, який називається об’єктивним 
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духом. Спробуємо цю важку і заплутану доктрину тут 
описати якомога доступніше. 

 

 

СУДЖЕННЯ В СЕНСІ  
ПСИХОЛОГІЧНОМУ І В СЕНСІ  

ЛОГІЧНОМУ 

Пригадаймо, що трансцендентальний суб’єктивний 
ідеалізм вважає природу за сукупність предметів лише 
інтенціональних ( конструкцій свідомості ), які 
стверджуються в судженнях, що задовольняють критерії 
істини, особливо критерій досвіду. Абстрагуючись від 
основних заперечень, які постають у зв’язку з 
трактуванням природи як конструкції лише свідомості, а 
не дійсності справді існуючої, в буквальному сенсі, 
вищезгаданий досвід навіть для ідеаліста вимагатиме 
певних доповнень і корегувань. 

Постає питання, чи природа – це сукупність 
інтенціональних предметів, що стверджуються в 
судженнях, які задовольняють критерій істини, але лише 
тих, які формулюються людьми, чи також і в таких 
судженнях, що задовольняють цей критерій, але які ніхто з 
людей не формулював? Якби погодитися з тим, що тут 
йдеться лише про судження, сформульовані кимось з 
людей, то стверджувана в них дійсність була б дуже 
фрагментарною і повною «прогалин». Адже фактичне 
людське знання є обмеженим, і було б парадоксом 
стверджувати, що природа вичерпується лише тим, що 
люди в ній пізнали. Тому слід визнати другу можливість і 
тезу  трансцендентального ідеалізму інтерпретувати таким 
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чином, що природа – це сукупність інтенціональних 
предметів, які стверджуються в судженнях, відповідаючих 
критерію істини(особливо критерію досвіду), причому як в 
тих судженнях, які кимось сформульовані, так і в тих, які 
не сформульовані ніким з людей. 

Пристаючи на другу інтерпретацію, ми 
наштовхуємось, однак, на нову трудність. Бо дійсно, що 
таке судження, які ніхто ніколи не формулював? Адже 
судження – це психічні явища, а психічні явища – це 
завжди явища, що мають місце в чиїйсь свідомості. Отже, 
якщо судження є явищем психічним, то воно має бути 
кимось сформульоване. Ця трудність існує, однак, тільки 
тоді, коли ми під судженням розуміємо певного роду 
психічне явище. Але термін судження вживається не лише 
як назва певного психічного явища. Коли ми кажемо про 
судження в логіці, то не маємо на увазі жодного 
психічного явища. Адже кажуть, що судження 2 × 2 = 4 – 
це одне судження, а 3 × 3 = 9 – це також одне судження, і 
воно відрізняється від першого. Коли так кажуть, то під 
терміном судження, що 2 × 2 = 4 не розуміється моє чи 
будь-чиє психічне явище, яке я або той інший виразив би 
реченням 2 × 2 = 4, а розуміється значення речення 2 × 2 = 
4, яке є єдиним. Це єдине значення речення 2 × 2 = 4 не є 
ані моєю, ані чиєюсь думкою, не є нічиїм психічним 
явищем, а є якби спільним змістом цих усіх думок, які 
можна виразити реченням 2 × 2 = 4, змістом, який є лише 
один, хоч і втілюється якимось чином у велику кількість 
думок, які можуть відрізнятися одна від одної у 
різноманітних відношеннях (наприклад, у відношенні 
ясності і т. п. ), але узгоджені між собою за змістом. 

 

 

СВІТ ОБ’ЄКТИВНОГО ДУХА 
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У поданій вище логічній концепції судження, на 
противагу концепції судження психологічній, ми 
знаходимо вихід із вищеозначеної трудності, яка пов’язана 
з поняттям судження, що його ніхто з людей не 
формулював. Адже судження, взяті у логічному сенсі, оті 
ось значення речень не є психічними явищами, які мусять 
зв’язуватись з якимось психічним суб’єктом. Можна 
говорити про судження ( у логічному розумінні ), котрі 
були кимось сформульовані, і про такі, яких ніхто з людей 
не формулював. Ті, що були сформульовані – це такі, яким 
випало стати змістом чиєїсь думки; ті ж, які не були 
сформульовані – це такі, яким це не судилося. 

Однак де ж шукати отих суджень у логічному сенсі, 
отих суджень, ніким не сформульованих? У світі 
психічному їх немає, немає їх, очевидно, і в матеріальному 
світі. Ті, хто визнає такі судження, поміщують їх у світ 
платонівських ідей, у світ ідеальних позачасових витворів, 
в якому, на думку платоніків, перебувають абстрактні 
числа і сутності, загальні предмети ( універсалії ), до яких 
оті судження в логічному сенсі в певній мірі 
уподібнюються. Адже вони, як і загальні предмети ( 
наприклад, кінь взагалі), є чимось таким, що, залишаючись 
єдиним і неподільним, втілюється деяким чином у різні 
індивідуальні думки, становлячи їхній спільний зміст. Як 
витвори, що належать до світу платонівських ідей, ці 
судження в логічному сенсі мають назву ідеальних 
суджень. Поряд з ідеальними судженнями в цьому світі 
можна зустріти ідеальні поняття, які є ідеальними 
значеннями назв, подібно до того, як судження є 
ідеальними значеннями речень. Ці ідеальні судження, 
ідеальні поняття і т. п. становлять у світі платонівських 
ідей певний його відділ, який називається світом логічних 
витворів або світом духу, або для його виразнішого 
протиставлення світу психічному – світом об’єктивного 
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духа. Адже світ психіки обіймає психічні явища, тобто 
судження, поняття ( у психологічному значенні цих 
термінів ), які завжди переживаються якимось суб’єктом 
або формулюються ним і з цієї точки зору є чимось 
суб’єктивним. Світ духа обіймає судження і поняття в 
логічному значенні цих термінів, тобто судження і 
поняття, що не належать жодному суб’єктові і через те не є 
суб’єктивними 

 
 
 
ТЕЗА ОБ’ЄКТИВНОГО ІДЕАЛІЗМУ 

Якою ж тепер, після здійсненні цих розрізнень і 
корегувань постає перед нами теза трансцендентального 
ідеалізму? Вона має наголошувати: природа – це 
сукупність предметів лише інтенціональних, які 
стверджуються в ідеальних судженнях, що 
задовольняють критерій істини. Як предмети тільки 
інтенціональні, вони не мають, за цією тезою, повноти 
дійсності, існування в буквальному сенсі їм не притаманне. 
Висловлювання, яке приписує витворам природи існування, 
має лише переносний сенс і означає, що ці витвори 
стверджуються лише в ідеальних судженнях (все одно, 
відомих комусь, чи нікому не відомих), що задовольняють 
критерій істини. Таким є основний зміст тези 
об’єктивного ідеалізму. 

Аналогічно тези суб’єктивного ідеалізму, за якими 
витвори природи існують лише в тому сенсі, що хтось 
(якийсь психологічний суб’єкт) стверджує їх у судженні, 
яке задовольняє критерій досвіду, прибічники такого 
ідеалізму виражали скорочено, кажучи, що витвори 
природи є лише явищами (феноменами) якогось 
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психічного суб’єкта. За аналогією тезу об’єктивного 
ідеалізму можна висловити у такому скороченому вигляді: 
витвори природи є лише явищами (феноменами) 
об’єктивного духа. 

Об’єктивний ідеалізм вважає і витвори 
матеріального світу, і витвори психічного світу, тобто 
психічні суб’єкти, душі за феномени об’єктивного духа. 
Людські душі не є для об’єктивного ідеалізму речами в 
собі, не є чимось, що існує буквально, а чимось, що існує 
тільки в переносному сенсі. В такий спосіб об’єктивний 
ідеалізм зводить усю природу, як тілесну, так і психічну, 
до рівня явищ (феноменів). 

Єдиною справжньою дійсністю, єдиною сферою 
буття, що існує буквально, а не у переносному сенсі, 
об’єктивний ідеалізм вважає світ об’єктивного духа, тобто 
світ платонівських ідей. Природа є лише корелятом цього 
світу, його явищем. Тому об’єктивний ідеалізм є близьким 
до платонівського ідеалізму. 

 

 

ПРИБІЧНИКИ ОБ’ЄКТИВНОГО  
ІДЕАЛІЗМУ 

Вище ми виклали основні думки т. зв. об’єктивного 
ідеалізму. Такий виклад дуже відходить від текстів, у яких 
прибічники цього напряму виражали свої думки. Однак 
немає в усій філософії умовиводів таких само мутних і 
малозрозумілих, як ті, що викладають учення об’єктивного 
ідеалізму. Це учення є розвитком думок, що постали у 
трансцендентальному ідеалізмі Канта. В нашому викладі 
даного вчення ми старались подати його як розвиток 
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кантівської доктрини. Кант сам коливався у своїх роздумах 
між позиціями суб’єктивного і об’єктивного ідеалізму. 
Допіру наступники Канта, і насамперед т. зв. велика трійця 
німецьких ідеалістів ХІХ століття, Фіхте, Шеллінг і Гегель 
рішуче перейшли на позицію об’єктивного ідеалізму, 
репрезентуючи її у нечувано мутній, повній гіпостазувань, 
формі. Об’єктивний ідеалізм на переломі ХІХ і ХХ століть 
розвивають т. зв. марбурзька і баденська школи 
неокантіанства ( Коген, Наторп, Віндельбанд, Рікерт), 
розмірковування яких дещо легкотравніші, ніж думки їхніх 
попередників. 

 

ДІАЛЕКТИКА ГЕГЕЛЯ 

У об’єктивних ідеалістів, і передусім Гегеля 
підкреслюється наступна думка: оскільки природа є лише 
феноменом світу об’єктивного духа, то закони , що 
управляють природою є лише віддзеркаленням законів, що 
панують у світі духа. Але в цьому світі об’єктивного духа, 
тобто світі логічних витворів, правлять закони логіки. 
Тому в законах природи мають втілюватись закони логіки. 

Гегель назвав ці закони логіки, що панують у світі 
логічних витворів, законами діалектики. Це закони, що 
встановлюють певну ієрархію (ідеальних) понять, 
починаючи від найзагальніших з них – поняття буття. 
Принцип цієї ієрархії полягає в тому, що відносні поняття 
розміщуються по парам суперечливих понять ( наприклад, 
буття – небуття ), які Гегель називає тезою і антитезою, а 
після кожної такої пари в цій ієрархії йде услід якесь третє 
поняття, яке Гегель називає їхнім синтезом і яке вміщує в 
собі певні елементи, взяті зі змісту тези і антитези. Таким, 
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наприклад, синтезом поняття буття і небуття є, за Гегелем, 
поняття становлення, бо те, що допіру постає, водночас є і 
його ще якби немає. Ця діалектична ієрархія ідеальних 
понять має, на думку Гегеля, відображатися в тому 
хронологічному порядку, в якому послідовно розміщені 
витвори природи. У природі кожному стану речі повинна 
відповідати якась його антитеза. Такі теза й антитеза, 
змагаючись між собою, дають початок якомусь новому 
станові, який є певним синтезом протилежностей, що 
змагаються між собою. Через це закони діалектики, 
стверджує Гегель, мають управляти природою. Втім 
філософ не вважає ці діалектичні закони, що управляють 
природою, за щось первинне, що можна емпірично довести 
і цим задовольнитися; навпаки, він вважає діалектику 
природи результатом того, що природа є лише 
віддзеркаленням світу духа, в якому  панує діалектичний 
порядок і який через це має віддзеркалюватись в природі. 

 

 

ДІАЛЕКТИКА ГЕГЕЛЯ І ДІАЛЕКТИКА  
МАРКСА 

Діалектика Гегеля покликана була нести в собі 
найзагальніші закони, що управляють розвитком, усякою 
зміною в природі. Ці закони Гегель відкриває шляхом 
чисто розумової спекуляції, зовсім не апелюючи до 
досвіду, тобто a priori. Одним із засновків, на який 
спирається Гегель, є його ідеалізм. Однак висновки, які 
виводяться з певних засновків, можуть бути істинними, 
незважаючи на фальшивість засновків. Тому можна 
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відкидати весь гегелівський ідеалізм і попри це приймати, 
що природою управляють закони діалектики. 

Власне так зробив Карл Маркс, який добре знав 
філософію Гегеля. Услід за Гегелем Маркс стверджував, 
що процеси розвитку і всяка зміна здійснюються у природі 
за законами діалектики, однак у той же час відкидав усю 
апріорну базу, на якій Гегель розбудував свою діалектику. 
Відкидаючи апріорну аргументацію Гегеля, Маркс з тієї 
причини приймає закони діалектики, що, на його думку, ці 
закони підтверджуються досвідом. Маркс був 
матеріалістом, тобто природу тілесну вважав 
найсправжнішою з усіх справжніх дійсностей, заперечував 
існування душ й об’єктивного духа, тобто те, що з точки 
зору ідеалістів, становить справжню дійсність. Маркс був 
також крайнім емпіриком, тобто не визнавав іншого 
способу трактування тверджень як тільки через досвід. 
Тому відкидаючи і апріорний метод обґрунтування законів 
діалектики у Гегеля, і ідеалістичний фундамент, на якому 
Гегель їх сконструював, і натомість знайшовши, на власну 
думку, емпіричну аргументацію для законів діалектики, 
зв’язуючи їх з матеріалізмом, Маркс поставив (за власним 
виразом) діалектику з голови на ноги. З’єднавши у такий 
спосіб діалектику з матеріалізмом, Маркс став головним 
творцем філософського напряму, який називається 
діалектичним матеріалізмом, про який буда мова у 
наступному розділі. 
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в) МЕТАФІЗИЧНИЙ РЕАЛІЗМ 

РЕАЛІЗМ НАЇВНИЙ І КРИТИЧНИЙ 

Позиція, що протистоїть метафізичному ідеалізму, 
називається метафізичним реалізмом. Його головною 
тезою є твердження, що тіла існують у буквальному сенсі. 
Реалізм – це природний погляд, який має кожна людина 
перед усякою епістемологічною рефлексією. Такий 
природний, не займаний жодними роздумами над 
пізнанням реалізм має назву наївного реалізму. 

Крім цього реалізму, існує ще реалізм критичний, 
який після здійснення епістемологічної рефлексії і 
розгляду ідеалістичних аргументів відкидає їх і приймає 
тезу про існування витворів природи у буквальному сенсі; 
причому ці витвори він зовсім не ототожнює ані з 
системами вражень, ані з якимось конструкціями 
свідомості, а визнає їх за транссуб’єктивне буття. 
Критичний реаліст атакує передусім аргументацію 
епістемологічного ідеалізму, яка, як ми вже бачили, є 
головним фундаментом метафізичного ідеалізму. 
Здійснюючи рефлексію над процесом споглядання тіл, 
критичний реалізм найчастіше робить висновок, що 
звичайний чуттєвий досвід дає нам образ світу, не цілком 
звільнений від суб’єктивних домішок, і старається цей 
образ скорегувати і звільнити його від суб’єктивних 
нашарувань. Критичні реалісти взагалі вважають, що образ 
світу, що постає перед нашими відчуттями безпосередньо, 
не відповідає дійсності. В дійсному матеріальному світі 
немає таких кольорів, звуків чи запаху, які надають нам 
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наші відчуття. Спостережувані нами кольори, звуки, запах 
і т. д. є лише суб’єктивною реакцією нашої психофізичної 
організації на певні стимули, які походять від зовнішнього 
світу. Всі ці якості, утворені лише організацією наших 
пізнавальних здатностей і помилково приписувані 
предметам, критичні реалісти називають вторинними 
якостями, протиставляючи їх якостям первинним, котрі 
дійсно належать тілам. На думку критичних реалістів, не 
той образ світу є істинним, котрий прямо діє на наші 
відчуття, а той, що його розкриває у результаті марудних 
досліджень фізика. В залежності від фізичних поглядів 
даної епохи критичні реалісти приймають той або інший 
образ світу за дійсну картину матеріального світу. У ХІХ 
столітті це був образ, який складався з безбарвних, але 
посідаючих певні форми і розміри, масу і швидкість 
атомів. Сьогодні цей образ втрачає свою наочність і радше 
здається математичною схемою, ніж моделлю, яку можна 
уявити. 

Спір між ідеалізмом і реалізмом триває багато 
століть. До сьогодні серед видатних мислителів можна 
знайти представників як одного, так і іншого напряму. 
Однак у самій проблемі є ще занадто багато незрозумілого, 
дуже багато виникає між сторонами спору непорозумінь. 
Тому перед тим, як зайняти позицію в цьому спорі, слід 
було б уточнити сенс самої проблеми. Автор, що пише ці 
слова, старається зробити це в іншому місці, в інших 
працях, бо глибше проникнення в цю справу неможливе з 
огляду на обсяг даного, за своїм характером тільки 
вступного перегляду традиційних проблем філософії. Ці 
праці привели автора до рішучого заперечення ідеалізму в 
усіх його формах і до принципового прийняття 
реалістичної позиції. 
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IV МЕТАФІЗИЧНІ ПРОБЛЕМИ, 
ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З РОЗДУМІВ  

НАД ПРИРОДОЮ 

§1.ПРОБЛЕМА СУБСТАНЦІЇ І  
СТРУКТУРИ СВІТУ 

На світанку європейської думки у Стародавній 
Греції метафізичні дослідження були присвячені роздумам 
над природою. Перші метафізики називались також 
фізиками, тобто сучасною мовою природознавцями. Цих 
перших природознавців цікавили передусім проблеми 
дуже загальні, такі, розв’язування яких здійснювались 
шляхом чисто мисленої спекуляції, а не марудного і 
детального спостереження і дослідження фактів. До цих 
проблем насамперед належали дві:  проблема речовини 
природи, тобто з чого, з яких субстанцій складається 
природа, і ще одна проблема – якою є загальна структура 
природи. Обидві ці проблеми, які вже на початку грецької 
філософії перебували в центрі уваги, проходять через усю 
історію філософії і становлять один з головних стрижнів 
метафізичної проблематики. 

Займаючись питанням: з яких субстанцій 
складається природа – перші філософи мали на думці 
природу тілесну. Однак пізніше, у процесі історичного 
розвитку увага філософів зосередилась і на тілесній 
природі, що дається нам у зовнішньому, чуттєвому досвіді, 
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і на природі психічній, яка дана нам у внутрішньому 
досвіді. У філософії Нового часу проблема субстанції 
приймає форму питання: існують обидва роди субстанцій – 
тілесні і духовні, чи лише одна з цих двох родів. Словом, 
проблема субстанції приймає форму проблеми душі і тіла. 
Первісна проблема, яка цікавить філософів і має на меті 
глибше усвідомити, чим є, власне кажучи, тіла, що в 
остаточній інстанції є їх речовиною, відноситься сьогодні 
до т.зв. філософії природи, у якій мають більше що сказати 
природознавці, ніж філософи. 

Проблема структури природи виступає в історії 
філософії головним чином у формі двох проблем. Однією з 
них є проблема детермінізму і індетермінізму, в якій іде 
мова про те, чи все у природі має свою причину; другою – 
проблема телеології і механіцизму, в якій ідеться про те, 
чи світ улаштований доцільно, чи ні. До проблеми 
структури природи можна зарахувати нарешті проблему 
просторово-часової структури світу, в якій також 
компетентними є радше природознавці, ніж філософи. 

 
 

§2. ПРОБЛЕМА ДУШІ І ТІЛА 

ЯКІ СУБСТАНЦІЇ ІСНУЮТЬ У ПРИРОДІ? 

Ця проблема є основним осередком метафізичних 
досліджень у філософії Нового часу. В ньому 
переплітається декілька проблем; на перший план,однак, в 
ньому спливає питання: якого роду субстанції існують у 
природі. Головні типи розв’язків цього питання 
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виступають під назвами: дуалізм,матеріалізм, спіритуалізм 
і теорія ідентичності, тобто властивий монізм. 

 
 
 

ДУАЛІЗМ 

Дуалізм – це напрям, основна теза якого наголошує, 
що існують як субстанції духовні, так і субстанції тілесні, 
тобто як душі, так і тіла. Цей напрям відповідає первісному 
погляду людей, які виховані у лоні християнської 
культури. З його точки зору, тіла є субстратом фізичних 
явищ; тіла рухаються, нагріваються, деформуються, 
електризуються і т.д., але тіла не мислять, не відчувають, 
не страждають і не радіють. Ці останні явища, відомі нам з 
внутрішнього досвіду, вимагають, виходячи зі своєї 
природи, іншого субстрату, ніж тіло. Цим субстратом є 
душі, бо саме вони мислять,відчувають, радіють, 
страждають і т.д. 

 
 
 

ДУАЛІЗМ КРАЙНІЙ І ПОМІРНИЙ 

Дуалізм виступає в історії філософії у двох різних 
формах. У радикальній формі ми зустрічаємо дуалізм, 
наприклад, у св. Августина або у Декарта. Більш помірною 
є та видозміна дуалізму, яку ми бачимо, наприклад, у 
Аристотеля або св. Томи Аквінського. За Аристотелем, 
дійсно і самобутньо існують передусім тіла, тобто 
насамперед тіла є дійсними субстанціями. Однак у 
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кожному тілі Аристотель вирізняє два чинники: матерію і 
форму. Матерією тіла є те, з чого це тіло складається, 
тобто його матеріал, речовина. Матерією глиняної вази є, 
наприклад, глина, з якої складається ця ваза. Формою тіла 
Аристотель називає те, що зумовлює його буття цим тілом, 
відіграє вирішальну роль у тому, що це тіло є власне тим, 
чим є, а не чимось іншим. Наприклад, форма глиняної вази 
є те, завдяки чому цей предмет є вазою, а не чимось іншим. 
У прикладі вази до форми належить і її фігура. Однак не 
завжди фігура є формою предмета, бо не завжди сама 
фігура зумовлює те, що він є саме тим, а не іншим. 
Наприклад, форму яблуні становлять не тільки її фігура, до 
форми належать також ті її властивості, які прислугують 
яблуні як рослині, тобто, наприклад, здатність асиміляції 
неорганічних поживних речовин, здатність росту, здатність 
розмноження і багато іншого.  

І людина складається з матерії і форми. ЇЇ матерію 
становлять хімічні тіла. Форму людини натомість 
становить все, завдяки чому маса хімічних тіл, які входять 
до складу людини, стає живою істотою, відчуваючою і 
мислячою, а не лише мертвою, нечутливою і бездумною 
купою м’яса і костей. Формою людини є, таким чином, усе 
те, завдяки чому людина є живим організмом взагалі, що 
характеризує її на рівні з рослинами, які також живуть, 
далі те, що спільне для людини і тварини, як, наприклад, 
відчуття, здатність переміщуватися і т.п. і нарешті ті її 
властивості, котрі притаманні лише людині і відрізняють її 
від тварин. Це останнє, за Аристотелем, є здатністю 
мислення або розумом. Отже, цю форму людини, яка 
складається з різнорідних властивостей, Аристотель 
називає людською душею. Людина – це обдароване душею 
тіло, яке складається з матерії і форми – душі. Тому тіло 
людини – це не те саме, що матерія. Матерія – це щось, що 
тільки шляхом абстракції в одушевленому тілі людини 
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можна вирізнити як його складову частину. Подібно до 
цього і душа є лише абстрактною складовою тіла. Отже, 
тіло і душа – це за способом свого існування витвори не 
одного ряду. Тіло – це субстанція, здатна до самостійного 
існування, що не вимагає вже іншого субстрату для своєї 
реалізації. Душа ж як форма, тобто сукупність суттєвих 
властивостей людини, існує так, як існують риси, 
властивості, і через це існує тільки завдяки тілу; існування 
її полягає в тому, що вона прислугує тілу. 

На ґрунті учення Аристотеля, який, на відміну від 
Платона, заперечував існування форми без матерії, було 
певною непослідовністю визнавати за душею існування у 
відриві від тіла, тобто її посмертне існування. І справді, 
яким чином форма, тобто лише суттєва властивість, може 
існувати без того, чого вона є власністю? Але попри це 
Аристотель визнавав безсмертя, стверджуючи, правда, що 
лише розумна частина людської душі не гине разом з 
тілом. Тезу про безсмертя індивідуальних душ заатакував 
середньовічний арабський філософ Аверроес. Відтак для 
захисту цієї тези св. Тома Аквінський, який у принципі 
приймав аристотелівську доктрину, змушений був 
здійснити її певну модифікацію, зберігаючи при цьому 
аристотелеву концепцію душі як форми людини. 

Радикальна версія дуалізму, з якою ми 
зустрічаємось у св. Августина і Декарта, трактує душі і 
тіла як рівнорядні, визнаючи як одні, так і другі 
самосутнім буттям, субстанціями, які можуть бути 
субстратами властивостей, але самі жодного субстрату для 
свого існування не потребують. Ця радикальна форма 
дуалізму наштовхується на труднощі, коли йде мова про 
усвідомлення того, як відноситься душа до тіла, як 
зрозуміти людину як єдину істоту, складену з двох 
різнорідних, але самосутніх витворів. Ця форма дуалізму 
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відповідає первісному і дуже поширеному у 
повсякденному житті поглядові. 

 
 
 

МОНІЗМ І ЙОГО ВИДОЗМІНИ 

З критики цього звичайного дуалізму виростають 
численні моністичні метафізичні доктрини, тобто учення, 
що приймають лише один (monos = один) рід субстанції, 
до яких належить матеріалізм, спіритуалізм і теорія 
ідентичності. 

 
 
 

МАТЕРІАЛІЗМ 

Теза матеріалізму в класичному формулюванні 
стверджує: існують тільки матеріальні субстанції, тобто 
тільки тіла є субстанціями. Субстанції духовні є, за 
матеріалістами, лише химерою. Існує кілька видів 
матеріалізму. 

 
 
 

МЕХАНІСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ 

Т.зв. механістичний матеріалізм не лише заперечує 
існування духовних субстанцій, але навіть видає психічні 
явища (думки, відчуття) за фізичні процеси, а саме 
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ототожнює їх частіш усього з певними фізіологічними 
процесами, що перебігають у мозку або навіть вважає їх 
тілами, що їх мозок виділяє. (Мозок виділяє думки, як 
печінка виділяє жовч). Представниками механістичного 
матеріалізму були серед інших французький філософ 
XVIII століття Кабаніс, німецькі філософи XIX століття 
Фогт, Бюхнер та інші. 

 
 
 

ДІАЛЕКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ 

Інші види матеріалізму не ототожнюють психічних явищ з 
фізіологічними актами мозку, а визнають за психічними 
явищами своєрідну окремість. Однак тим не менш вони 
стверджують, що це тіло, а не відмінна від тіла духовна 
субстанція, є субстратом, в якому постають психічні 
явища. Це тіло людини, а не якась відмінна від нього душа 
радіє і засмучується, мислить, розмірковує і т.д. Такий 
погляд розвиває, наприклад, т.зв. діалектичний 
матеріалізм, творцями якого були Енгельс і Маркс. 
Діалектичний матеріалізм стверджує, що матерія у своєму 
історичному розвитку змінювала своє обличчя, 
збагачуючись з бігом часу в деяких своїх частинах щоразу 
новими якостями, незводимими до якостей попередніх. 
Мертва спочатку матерія, в якій перебігали лише фізико-
хімічні процеси, одержала раптом у певних своїх частинах, 
в яких ці процеси дійшли до високого ступеня складності, 
нову якість, незводиму до фізико-хімічних властивостей – 
якість, яку ми називаємо життям. У такий спосіб постали 
перші організми. Коли в процесі подальшого розвитку 
живої матерії фізико-хімічні і біологічні процеси дійшли 
до відповідно високого ступеня розвитку, з’явилась знову 
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нова якість. Матерія здобула свідомість, у ній народилося 
психічне життя. Це останнє не зводиться вже ані до 
фізико-хімічних, ані до біологічних процесів, воно є 
чимось цілком відмінним від цих процесів, хоча і залежить 
від них і ними обумовлене. Це здобуття матерією у процесі 
її розвитку все нових якостей, що не зводяться лише до 
комбінації якостей попередніх, здійснюється, на думку 
прибічників діалектичного матеріалізму, раптово, одним 
стрибком, а не через повільну еволюцію. 

Даний варіант матеріалізму носить назву 
діалектичного матеріалізму, оскільки творці цього напряму 
поєднували в ньому матеріалізм з т.зв. діалектикою. Як ми 
вже згадували про це в зв’язку з обговоренням філософії 
Гегеля, творець діалектичного матеріалізму Карл Маркс 
визнавав, що, як стверджує досвід, природа підлягає 
законам діалектики, які Гегель вивів шляхом чисто 
спекулятивним. Це спонукало Маркса прийняти т.зв. 
діалектичну точку зору в дослідженні природи і 
суспільного життя людства. Ця діалектична точка зору 
вимагає розглядати природу в процесі становлення і 
розвитку, на протилежність до т.зв. метафізичної точки 
зору, яка природу розглядає статично як щось завершене і 
незмінне. (Діалектики-матеріалісти вживають тут термінів 
метафізика, метафізичний в іншому значенні, ніж інші). 
Ця точка зору вимагає також, щоб при розгляді окремих 
явищ не ізолюватись від інших, а враховувати можливі 
всебічні зв’язки досліджуваного явища з іншими, і 
особливо зв’язки причинні. Такий спосіб вивчення 
природи приводить, на думку діалектиків-матеріалістів, до 
твердження, що природа підлягає окресленим законам, які 
називаються законами діалектики. Серед чотирьох законів 
діалектики, які звичайно називаються, найважливішими є: 
закон переходу кількісних змін у якісні, а також закон 
єдності і боротьби протилежностей. 
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Закон переходу кількості в якість стверджує, що 
процеси розвитку в природі(включно зі світом людських 
суспільств) перебігають так, що кількісні зміни(тобто якщо 
змінюються лише інтенсивності підлягаючих градації 
властивостей предмета, як, наприклад, його температура, 
вага, довжина, а властивості, що не підлягають градації, як, 
наприклад, агрегатний стан, стать і т.п. залишаються 
такими самими), досягнувши високого ступеня, раптово 
(стрибкоподібно) переходять у зміни якісні (тобто такі, 
при яких інтенсивність градованих властивостей вже не 
змінюється, а натомість якась не підлягаюча градації 
властивість змінюється на іншу). Прикладом переходу 
кількості в якість є замерзання льоду. Вода за температури, 
скажімо, +20˚С під впливом утрати тепла знижує свою 
температуру лише поступово, і через це підлягає змінам 
тільки кількісним. Однак у момент, коли замерзаюча вода 
досягне температури 0˚С, подальша втрата тепла не 
викличе вже зниження температури, а замість тієї лише 
кількісної зміни наступить зміна агрегатного стану, вода з 
рідкого стану перейде до твердого стану, тобто зазнає 
якісної зміни. У формулюванні цього закону 
підкреслюють, що перехід кількісної зміни в зміну якісну і 
сама ця якісна зміна здійснюється раптово, а не поволі, 
поступово. Такі якісні зміни називаються діалектичними 
стрибками. Діалектики наголошують, що у процесі 
становлення природи великі і важливі зміни, якими власне 
і є зміни якісні, відбуваються стрибкоподібно, тобто не 
еволюційно, а революційно. Революційно, а не еволюційно 
відбуваються також великі якісні зміни в суспільному 
устрої, хоча підготовка цих революційних змін є тривалим 
процесом кількісних змін, здійснюваним у поступовий, 
еволюційний спосіб. 

Другий з вищезгаданих законів діалектики, закон 
єдності і боротьби протилежностей, стосується динаміки 
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процесів розвитку в природі і людському суспільстві. Він 
стверджує, що в будь-якому процесі становлення завжди 
співіснують взаємно протилежні сили. Кожній з цих сил 
відповідає певний стан, протилежний стану, що відповідає 
іншій силі. В такий спосіб кожній фазі процесу 
становлення відповідають протилежні стани, які якби 
змагаються між собою. З цього змагання постає якийсь 
новий стан, відмінний від двох попередніх. Але і цей 
новий стан не утримується стало. Сили, які його 
утримують, збуджують сили, що протистоять останнім, 
знову починається боротьба протилежностей, і так 
відбувається без кінця. Закон єдності і боротьби 
протилежності відповідає гегелівському закону тріади: 
тези, антитези і синтезу. Наприклад, візьмемо тіло, що 
перебуває в стані спокою і на яке починає діяти якась сила. 
Під впливом цієї сили тіло одержує певне прискорення: 
його швидкість, спочатку рівна нулю, поступово зростає. 
Внаслідок швидкості виникає сила опору тертя і опору 
повітря, які протистоять силі, яка ініціювала рух. Боротьба 
сили, яка викликала рух, і сил опору, які намагаються йому 
перешкодити, приводить нарешті, у момент, коли перша 
зрівняється з другими, до перетворення руху з 
прискореного у рівномірний. З боротьби сил, з яких 
першій відповідав прискорений рух, а другим – спокій, 
постає рух рівномірний як їх синтез. 

В цьому законі – разом зі слушним спостереженням, 
що в кожному процесі становлення точиться боротьба 
протилежних сил – відображається погляд, що в таких 
процесах співіснують стани, які суперечать один одному. 
Через це з боку прибічників діалектики звучать 
заперечення проти певних законів формальної логіки, 
зокрема проти т.зв. закону суперечності. Прибічники 
діалектичного матеріалізму стверджують, що будь-яка 
зміна, в тому числі і рух імплікує суперечність. Для 
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обґрунтування цього погляду вони апелюють, серед 
іншого, до аргументів стародавньої філософської школи 
елеатів, які прагнули довести, що зміна і рух неможливі, бо 
саме припущення, що щось приводиться до руху, 
приводить до заперечення цього припущення, тобто до 
суперечності. Так, наприклад, один з представників цієї 
школи Зенон Елейський мислив у наступний спосіб: якби 
випущена з лука стріла рухалася, то в кожний момент 
свого польоту вона перебувала б у певному визначеному 
місці, тобто в кожний момент польоту була б у стані 
спокою. Але якщо стріла в кожний момент свого польоту 
перебуває у спокої, то вона весь час не рухається. Тому 
припущення, що випущена з лука стріла рухається, 
приводить до свого власного заперечення, тобто до 
суперечності. Міркування це схиляло елеатів до висновку, 
що рух насправді не існує. Однак оскільки чуттєвий досвід 
переконує нас в тому, що рух існує, то елеати робили 
висновок про хибність відчуттів і про те, що досвід не є 
достовірним джерелом пізнання. Це був шлях, що вів 
елеатів до крайнього апріоризму; цим шляхом за ними 
пішов Платон і інші численні стародавні мислителі. Однак 
діалектики-матеріалісти є емпіриками і вважають досвід 
остаточним критерієм істини. І тому вони з міркувань 
Зенона роблять інший висновок. Погоджуючись з Зеноном, 
що рух імплікує суперечність( тобто припущення, що щось 
рухається, веде до суперечності), вони не пристають на 
висновок Зенона про те, що рух як суперечливий у собі не 
існує. Як емпірики діалектики-матеріалісти визнають 
дійсність руху, бо про це недвозначно промовляє досвід. 
Відтак, вони стверджують і те, що рух існує і те, що рух 
імплікує суперечність. Звідси вони виводять існування 
суперечності і стверджують, що закон суперечності, який є 
одним з основних канонів формальної логіки, є 
фальшивим. 
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Прибічники діалектичного матеріалізму, 
формулюючи свої погляди, уникають схоластичного 
терміну субстанція, і свою матеріалістичну тезу не 
виражають у словах існують тільки тілесні субстанції . 
Свій матеріалізм вони воліють окреслити твердженням, що 
матерія первинна стосовно духа. Це значить передусім, що 
матерія була раніше, ніж дух(тобто психічне життя), 
котрий виник з неї пізніш, на якійсь високій стадії 
розвитку матерії, і через це не матерія генетично походить 
від духа, а дух від матерії. Роблячи наголос на часову і 
генетичну першість матерії щодо духа, діалектики-
матеріалісти стверджують, що до такого погляду 
приводять результати природознавчих досліджень, у той 
час як протилежний погляд, що визнає примат духа над 
матерією, спирається на релігійні вірування, які 
приймають творіння світу Богом, який перебуває поза 
матеріальним світом. 

Однак матеріалісти протиставляють свої погляди не 
тільки тим, хто, визнаючи тіла за предмети цілком дійсні, 
вважають їх витворами духу Божого, а відтак за буття, яке 
залежить від духа так, як наслідок залежить від причини, 
як твір залежить від творця. Проголошуючи незалежність 
матерії від духа, матеріалісти заперечують також ту форму 
залежності між матерією і духом, яку стверджують 
ідеалісти, котрі, позбавивши матерію повноти дійсності, 
роблять з неї тільки певного роду фікцію, предмет лише 
інтенціональний, існування якого полягає лише в тому, що 
хтось про нього у певний спосіб мислить. 
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МАТЕРІАЛІЗМ У БОРОТЬБІ З  
ІДЕАЛІЗМОМ 

Тому матеріалізм веде боротьбу на два фронти. По-
перше, він змагається з ідеалізмом усяких відтінків, тобто 
як з ідеалізмом суб’єктивним, який визнає матерію за 
сукупність систем вражень або лише за конструкцію 
пізнаючої свідомості, так і з ідеалізмом об’єктивним, який 
вважає всю матеріальну і духовну природу за корелят світу 
логічних витворів, т.зв. об’єктивного духа. Матеріалісти 
упевнено стоять на реалістичній позиції і неодноразово 
навіть висували реалістичну тезу на фасад свого вчення, 
представляючи її як основний зміст цього вчення. Роблячи 
так, вони помиляються, бо реалістична позиція не має 
своїм необхідним наслідком тези матеріалістичної. Адже 
реалізм, який визнає повноту буття за природою, не мусить 
визнавати її тільки за природою тілесною, а може її 
приписувати і психічним субстанціям, тобто душам. 
Реалізм узгоджується, таким чином, як з матеріалізмом, 
так і з дуалізмом. 

На грунті реалізму матеріалізм розгортає другий 
фронт своєї боротьби, противником у якій є для нього 
дуалізм, який також стоїть на реалістичній позиц 

 
 
 

МАТЕРІАЛІЗМ У БОРОТЬБІ З  
ДУАЛІЗМОМ 

Спір між матеріалізмом і дуалізмом – це спір про 
існування душ, які розуміються як субстанції, рівноцінні з 
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тілом, але від тіл відмінні. Через це властивим 
противником матеріалізму є радикальний дуалізм, 
репрезентований св. Августином або Декартом. Між 
помірним дуалізмом, репрезентованим у Аристотеля, і 
помірним матеріалізмом( наприклад, діалектичним 
матеріалізмом) протистояння є менш помітним.В історії 
філософії матеріалісти були стороною атакуючою, а 
дуалісти обороняли позиції, які вони займали ще перед 
виникнення спору. Напад матеріалістів полягав передусім 
у твердженні, що визнання існування якоїсь душі, яка 
розуміється як мисляча субстанція(взагалі кажучи – 
свідома), відмінна від тіла, позбавлене будь-якої 
раціональної підстави. Якою може бути,- кажуть 
матеріалісти, - підстава, яка може у раціональний спосіб 
обґрунтувати будь-яку екзистенційну тезу, тобто яку-
небудь тезу, як стверджує, що ось така і така річ дійсно 
існує? Стверджувати існування, дійсне існування будь-
чого можна лише на підставі досвіду. Досвід може 
безпосередньо чи опосередковано давати нам право 
вирішувати, чи існує дана річ. Досвід безпосередньо 
дозволяє нам стверджувати, що ця річ існує, коли ми її 
бачимо, відчуваємо, чуємо або якось взагалі споглядаємо. 
Опосередковано ж це відбувається тоді, коли ми дану річ 
насправді не споглядаємо, але коли її існування випливає з 
певних безпосередньо спостережуваних фактів або коли її 
існування ми мусимо прийняти, аби пояснити певні 
спостережувані факти. 

Отже, - кажуть матеріалісти, - на користь існування 
душ, якщо останні розуміти як мислячі, відмінні від тіл 
субстанції, досвід не промовляє ані безпосередньо, ані 
опосередковано. Не промовляє безпосередньо, бо душі 
ніхто не бачив, не відчував, не чув і взагалі не споглядав. 
Не промовляє досвід і опосередковано, бо існування душі 
не випливає з жодних фактів досвіду, а гіпотеза існування 
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душі не є необхідною для пояснення фактів 
безпосереднього спостереження. Через це доктрина, яка 
приймає існування мислячих, відмінних від тіла 
субстанцій, є повністю безпідставною. Доктрина ця, на 
думку матеріалістів, є реліктом примітивної стадії 
розвитку людської свідомості, на якій завжди, як тільки в 
деяких речах ставало можливим споглядання явищ 
особливого роду, приймали існування якоїсь субстанції, 
яка своїми діями мала нібито ці явища породити. Теплові 
явища схиляли примітивно мислячих природознавців 
приймати гіпотезу, що тіла, в яких ці явища виникають, 
містять в собі якусь особливу субстанцію, відмінну від цих 
тіл, яка називалась теплородом; явища електричні 
відносили на рахунок якоїсь електричної субстанції, яка 
мала їх викликати. Явища біологічні вважались проявом 
дії субстанції, яку називали anima vegetative або spiritus 
animalis. Отже, таким приблизно шляхом дійшли до 
гіпотези існування душі. Спостерігали, що деякі тіла 
володіють психічним життям, і доходили висновку, що 
цього досить, аби визнати, що в цих тілах перебуває 
якийсь відмінний від тіл психічний флюїд, який 
називається душею. Сучасна наука відкинула такий спосіб 
мислення. Самий факт перебігу електричних явищ у 
деяких тілах не дає ще підстави сьогодні стверджувати, що 
в цих тілах міститься якась субстанція, що називається 
електрикою. Насправді ми сьогодні визнаємо, що існують 
електрони, які є лише електричним зарядом, не обтяженим 
ніякою матерією, але ми приймаємо їх існування на тій 
підставі, що спостерігаємо певні явища(наприклад, 
катодне випромінювання), які пояснюються за допомогою 
гіпотези про існування електронів. Ми не віримо натомість 
у існування теплороду або магнетичного флюїду, бо, по-
перше, їх ніхто ніколи не спостерігав, а, по-друге, ми не 
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маємо справи на досвіді з явищами, пояснення яких 
вимагало б прийняти гіпотезу про існування цих флюїдів. 

На такий закид матеріалістів захисники душі 
відповідають, що душі насправді ніхто ніколи не бачив, не 
відчував, не чув і взагалі чуттєво не споглядав, однак 
чуттєве споглядання не є єдиною формою безпосереднього 
досвіду. Адже поряд з чуттєвим досвідом існує внутрішній 
досвід, який запевняє мене у тому, що я мислю, бажаю, 
радуюсь або засмучуюсь. З цього досвіду я вивожу 
впевненість, що я існую як мисляча, бажаюча істота, а 
відтак як істота духовна, а не тілесна. Свідоцтво ж 
внутрішнього досвіду набагато достовірніше за свідоцтво 
відчуттів. У існуванні тіл, яке я визнаю на підставі 
свідоцтва відчуттів, можна сумніватись, бо проти такого 
свідоцтва можна висунути принаймні такий закид, що це 
все, може, мені тільки сниться, може, відчуття вводять 
мене в оману, і весь цей чуттєвий світ є лише маревом. Але  
такий закид аж ніяк не зменшує достовірності 
внутрішнього досвіду, який переконує мене в тому, що я 
мислю, споглядаю, і через це існую як мисляча істота. 
Навіть якщо припустити, що я, вірячи у тілесний світ, 
помиляюсь, що хиблю і в багатьох інших справах, проте 
для того, щоб я помилявся, я маю існувати як мисляча 
істота, бо помилятися – це значить мислити всупереч 
істині. Таким чином, існування душі – як стверджують її 
захисники – обґрунтоване досвідом значно краще, ніж 
існування тіл.  

Подібний захист душі не переконує матеріалістів. 
Що повідомляє мені, - запитують вони, - внутрішній 
досвід? Те, що я мислю, бажаю, радуюсь або засмучують і 
т.д.. Тобто він повідомляє мені те, що в мені перебігають 
явища мислення, бажання, радості і смутку – словом, 
явища психічні. Досвід каже мені також, що існую я як 
істота мисляча, бажаюча і т.д.. Цього не заперечує ніхто з 
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матеріалістів. Але хіба з того, що існують мислячі істоти, 
випливає, що існують істоти духовні, тобто душі? 
Відповідь на це питання залежить від визначення терміну 
душа. Якщо душа – це лише мисляча істота, то вочевидь 
внутрішній досвід каже мені про те, що душа існує. Однак 
якщо душа означає істоту мислячу, відмінну від тіла, то з 
того, що існують мислячі істоти, зовсім не випливає ще, 
що існують душі відмінні від тіла. Щоб довести існування 
душ, які розуміються як мислячі субстанції, відмінні від 
тіла, недостатньо буде ствердити існування мислячих 
субстанцій, потрібно буде ще ствердити, що вони не є 
тілами, і що це не тіло наше мислить, бажає, радується або 
засмучується. 

В той же час, - кажуть матеріалісти, - є дуже 
важливі щодо цього контраргументи. З повсякденного 
життя, а ще більше з аналізу патологічних станів відомо, 
як тісно психічні явища зв’язані з нашим тілом. 
Пошкодження мозку призводить до знищення цілих сфер 
психічного життя, хірургічні операції на мозку ведуть до 
цілковитої зміни людської поведінки і стану, впливають 
також на них тимчасово алкоголь, кофеїн, виділення залоз 
внутрішньої секреції і т.д.. Така велика залежність 
психічних явищ від тіла переконує, що саме тіло, а не 
якась відмінна від нього душа мислить, бажає, радується і 
т.д.. Якщо такий потужний комплекс аргументів на 
користь залежності психічного життя від тіла не доводить 
безперечно, що субстратом психічних явищ є тіло, то в 
усякому разі захисники душі не можуть апелювати навіть 
до таких аргументів для доведення протилежної тези, 
істотної для них, а саме того, що не тіло, а щось від нього 
відмінне мислить, бажає і т.д.. 

Але як має такий аргумент виглядати, аби бути 
переконливим? Для цього слід було б показати щось, що 
має психічне життя, але не зв’язане з жодним тілом, і це 
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показати або на досвіді, або довести якось інакше, що це 
щось існує. Існування електронів було під сумнівом доти, 
доки в явищі катодних променів не відкрили щось, що 
мало електричні властивості ( які полягають у відхиленні 
катодних променів в електричному і магнітному полях у 
напрямку, в якому відхиляються негативні заряди), а не 
могло бути ототожнене з будь-яким хімічним тілом. Аби 
безпосередньо пересвідчитися в існування мислячих істот, 
котрі не є тілами, треба у зовнішньому або внутрішньому 
досвіді виявити душу, відділену від тіла, подібно до того 
як у катодних променях виявлена електричність, відділена 
від матерії. Однак у досвіді зовнішньому, тобто чуттєвому 
можуть даватись лише тіла і тілесні явища. Зовнішній 
досвід за своєю природою ніколи не виявить нам, 
незважаючи на всі старання спіритизму, душі, звільненої 
від тіла. Аби виявити таку звільнену душу у внутрішньому 
досвіді, треба у кращому випадку дочекатися власної 
смерті, а це принаймні для живих людей недоступно. 
Залишається відтак лише середня дорога: доказ існування 
мислячих і безтілесних істот. Цим доказом міг бути доказ 
того, що психічне життя триває і по смерті людини, тобто 
т.зв. доказ безсмертя душі або ж доказ існування інших, 
ніж люди, мислячих і безтілесних істот ( наприклад, 
ангелів, демонів тощо). Над такими доказами трудились 
теологи і філософи, старається це довести і спіритизм, 
однак, на думку матеріалістів, переконливого доведення 
так і не знайдено. 

Через це, роблять висновок матеріалісти, теза про 
існування душ як істот мислячих і відмінних від тіла 
залишається, попри апелювання до внутрішнього досвіду, 
твердженням безпідставним. Якщо ж йде мова про відомі з 
внутрішнього досвіду мислячі істоти, то факт залежності 
психічного життя від людського тіла говорить сильно, хоча 
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і не рішуче, на користь того, що в нас мислить, відчуває і 
бажає лише наше власне тіло. 

Однак ця репліка матеріалістів викликає супротив з 
боку захисників душі. Вони вважають, що попри все 
зможуть довести, що це не тіло або якийсь тілесний орган 
мислить, відчуває і бажає; і тому те, що мислить, не є 
тілом. По-перше, захисники душі підкреслюють, що 
психічні процеси за своєю природою є чимось таким, чому 
не можна приписувати жодного місця у просторі. Не має 
сенсу казати, що мої думки, наприклад, у моїй  голові. Це 
призводило б до абсурдних висновків, наприклад, таких, 
що коли моя голова хитається, то і мої думки хитаються 
разом з нею; коли моя голова віддалена від твоєї на метр, 
то мої думки віддалені від твоїх на один метр. Хто 
приписує думкам і взагалі психічним процесам якесь місце 
у просторі – а роблять це ті, хто вважає, що наше тіло 
мислить – той явища психічні перетворює у явища фізичні. 
Адже розміщення у просторі є властивістю, характерною 
для фізичних явищ, явищам психічним ж притаманне те, 
що вони не перебігають у просторі. 

На таку аргументацію матеріалісти могли б 
відповісти, що вони зовсім не схильні визначати явища 
фізичні як такі, що розміщуються у просторі. 

Якщо ж, однак, хтось прагне так визначити фізичні 
явища, то може це здійснити; і з того факту, що психічні 
явища перебігають у моєму мозку, зробити висновок, що 
за такого розуміння фізичних явищ процеси психічні є 
певного роду фізичними явищами. Однак діалектичний 
матеріалізм буде наполягати на тому, що ці явища є в 
усякому разі явищами своєрідними, відмінними і від тих, 
що їх описує фізика і хімія, і від тих, що їх описують 
біологічні науки. Саме ж твердження, що мої думки мають 
місце у моїй голові, не здається матеріалістам чимось 
абсурдним. 
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А ось і другий аргумент, що його висувають 
захисники душі. Вони кажуть: моя душа – це лише моє Я, 
яке мислить. Тому я усвідомлюю, що моє Я – це щось 
єдине і просте, воно не складається з частин. Я маю як 
суб’єкт моїх психічних переживань різні властивості: я 
мудрий або дурний, шляхетний або підлий, рішучий або 
невпевнений, гарячий або холоднокровний, але я не 
складаюсь з частин, шматків. Натомість моє тіло 
складається з частин. І через це я як суб’єкт своїх думок є 
відмінним від тіла. Цей аргумент також неважко 
спростувати матеріалістам. Адже він містить у собі логічну 
помилку petitio principii, наперед припускає, що той, хто 
мислить, є відмінним від мого тіла. Адже лише зробивши 
наперед це припущення, можна стверджувати, що я як 
суб’єкт моїх думок не маю частин. Але ж зрештою 
матеріаліст і не стверджує, що тим, що мислить, є все моє 
тіло або весь мій мозок. Адже і тіла складаються з 
частинок, що є неподільними, не мають частин; раніш 
такими неподільними частинками вважались атоми, а 
сьогодні елементарними складовими тіл визнаються 
електрони, нуклони і т.д. Тому матеріалістичній тезі не 
суперечила б точка зору, що те, що в мені мислить, є 
якоюсь елементарною частинкою матерії, з якої 
складається моє тіло. Тоді суб’єкт моїх думок, попри свою 
матеріальність, не складався би з частин.  

Таким є другий фронт боротьби матеріалізму, в 
якому його противником виступає дуалізм - поборник 
субстанційності душі. Яким є перебіг цього спору? 
Захисники душі вживають аргументи на користь існування 
душ як відмінних від тіла субстанцій, а матеріалісти ці 
аргументи спростовують, намагаючись довести, що теза, 
яка приймає існування відмінних від тіла душ, є 
безпідставною. Однак слід пам'ятати, що той, хто 
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стверджує безпідставність тези противника, не доводить 
тим самим власної тези. 

Тому захисники душі не вважають себе 
переможеними і продовжують спір, обираючи при цьому 
такий метод, який досі успішно застосовували 
матеріалісти, тобто замість того щоб захищати свою тезу, 
вони спростовують тезу противника. Зброєю у цій боротьбі 
служать їм нові досягнення фізики. У світлі найновіших 
фізичних теорій, кажуть противники матеріалізму, те 
виразне, як здавалось раніше, поняття матерії або тіла 
починає втрачати свою виразність. Стирається межа між 
матерією і енергією. Досі ми розуміли матерію як певного 
роду субстанцію, як певну річ. Енергію ж ми розуміли не 
як субстанцію, а як певний стан, в якому субстанція може 
перебувати. Натомість сучасна фізика руйнує межу між 
матерією і енергією. Енергія, з точки зору сучасної теорії, є 
чимось таким, що володіє масою, тобто має атрибут, який 
досі визнавався характерним для матерії. Здатність 
виконання певної роботи - це був стан, який раніше 
називався енергією. Сьогодні фізика стверджує, що тіло 
може свою масу перетворити на роботу, тобто маса тіла 
визнається здатністю до виконання роботи, тобто є 
енергією. Таким чином, матерія і енергія є ніби різними 
фазами одного і того ж самого, матерія може переходити в 
енергію і навпаки. Відтак матерія втрачає свій характер 
субстанції, тобто речі. 

А далі, кажуть захисники душі, коли ми хочемо 
дізнатися, чим у своїй сутності є якесь тіло, то 
досліджуємо, чим є його остаточні складові частини. Отож 
електрони, нуклони і інші витвори, які мають бути 
остаточними складовими елементами даних нам у досвіді 
тіл, стають, з точки зору сучасних фізичних теорій, чимось 
зовсім неподібним до того, чим ми їх раніше вважали. Ми 
вже не можемо електрони і інші частинки уявляти собі у 
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формі маленьких грудок, як мініатюру чогось такого, що 
можна побачити або сприйняти дотиком. Щоправда, 
фізики кажуть про просторові розміри електронів, 
протонів, нейтронів і т.д., але ці висловлювання мають 
лише переносне значення. Іноді фізики, коли хочуть 
проаналізувати перебіг певних експериментів, кажуть 
також про електрони, протони, нейтрони як про 
корпускули, тобто маленькі тіла. Але коли йде мова про 
з'ясування перебігу експериментів іншого роду, фізики вже 
не вважають електрони  й інші частинки маленькими 
тілами, а говорять про них як про хвилі або групи хвиль. 
Ці хвилі, однак, не повинні мати жодного субстанційного  
ґрунту, тобто вони не є хвилями якогось ефіру чи будь-
чого іншого, що можна було б трактувати як певну річ. 
Щомиттєве продовження такої хвилі в певному місці є 
тільки мірою ймовірності, що в цьому місці і в цей час 
матимуть місце такі й такі явища, як, наприклад, 
фосфоресценція екрану, потемніння фотоплівки тощо. 
Таким чином, електрони і їхні макрокосмічні партнери 
цілковито розпливаються в абстракції. Кульмінацію 
абстракційності ми відчуємо, коли одержимо відповідь 
фізиків на питання, чим є насправді ці електрони і їх 
партнери, про які фізики у зв'язку з певними 
експериментами кажуть як про частинки, а у зв'язку з 
іншими - як про хвилі. Ця відповідь свідчить, що фізики 
знають про електрони лише те, що у певних експериментах 
вони поводять себе як частинки, тобто малі тіла, а в інших 
експериментах - як хвилі; чим же вони є самі в собі, тобто 
незалежно від усяких дослідів і спостережень, цього 
фізики не тільки не знають, а і вважають це питання 
безплідним, тобто таким, саме формулювання якого 
виключає можливість відповіді. Запитувати, чим є 
електрон тоді, коли ми його не спостерігаємо - це така ж 
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нерозважна річ, кажуть фізики, як питати, чим є те, що 
взагалі не підлягає дослідженню. 

Отже, враховуючи ці висновки фізиків, захисники 
душі заносять їх у свій актив. Новітні фізичні теорії дають 
їм право, як вони вважають, стверджувати, що матерія 
"дематеріалізувалась", розтанула в абстракціях. Сучасна 
фізика, на їх думку, показала, що щільна матерія, відома 
нам як тіла, що осягаються нашою чуттєвістю, є ілюзією. 
Фізика довела, що та груба матерія є лише формою, під 
якою нам з'являються комплекси мікрокосмічних витворів, 
електронів і позитронів, нуклонів, мезонів і нейтронів, і 
вони зовсім не є реальними речами, а абстрактними 
витворами і як такі не належать до реального світу. З 
реальних творів залишаються єдино душі, лише вони є 
незводимими ні до чого складовими даного нам у досвіді 
світу, тобто природи. 

Тут слід зауважити, що захисники душі, котрі 
зважуються на такий її захист, насправді зраджують 
дуалістичній позиції і стають на ґрунт монізму, який 
визнає тільки субстанції духовні. Адже дуалізм вважає і 
тіла, і душі за реальні і субстанційні складові природи. 
Однак насамперед треба ствердити: вищенаведені 
міркування, що приводять до висновку, який викреслює 
тіла зі світу реальних витворів, не витримують критики. 
Адже з того, що сучасна фізика заперечує уявну  модель 
елементарних складових тіл і дає їм лише абстракційну 
характеристику, ще зовсім не випливає, що ці складові не є 
чимось реальним, тобто існуючим в певному місці і в 
певному часі. Тим більше з цього не випливає, що щільна 
матерія, тобто доступні нашому спогляданню тіла, є лише 
ілюзією. Жоден з фізиків не може заперечити дійсне 
існування даних у досвіді тіл, бо все фізичне знання 
спирається на спостереження і досліди, які стосуються цих 
тіл. Результатом фізичних досліджень є хіба певна 
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коректура поняття матерії, опрацьованого на підставі 
повсякденного і не досить поглибленого ретельними 
дослідженнями досвіду. Однак матеріалізм зовсім не 
зв'язаний з цим первісним поняттям матерії. Це підкреслив 
на початку XX століття один з головних представників 
діалектичного матеріалізму Володимир Ілліч Ленін, 
стверджуючи, що справою таких власне ретельних 
досліджень, які проводить фізика, є відповідь на питання, 
чим є у принципі світ тіл, даних нам у чуттєвому досвіді. 
Матеріалізм, на думку Леніна, лише стверджує, що цей 
світ існує дійсно, а не є витвором свідомості або системою 
вражень. В такому розумінні своєї тези матеріалізм 
спрямовує своє вістря проти ідеалізму, який заперечує 
існування світу, що не залежить від свідомості, а не проти 
дуалізму, який усе ж визнає існування тіл, але вимагає, 
крім того, також визнати існування душ як відмінних від 
тіл субстанцій. 

 
 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
МАТЕРІАЛІЗМУ 

Матеріалізм передусім орієнтований антиірраціона- 
лістично. Це означає, що він не хоче визнавати тверджень, 
які не обґрунтовані у такий спосіб, що визнається 
достатнім у окремих науках. Звідси випливає його 
негативне відношення до релігії, заснованої на Одкровенні, 
а також до освячених традицією забобонів, не 
підтверджених ґрунтовною аргументацією, до всяких 
переконань, що походять радше від наших прагнень, ніж 
від тверезих досліджень і роздумів. По-друге, позиція 
матеріаліста є виразно реалістичною; світ, даний у досвіді, 
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він вважає справжньою дійсністю, а не фантомом явищ, за 
якими укривається інша, недоступна раціональному 
пізнанню річ у собі. З обох цих засновків випливає 
переконання матеріаліста, що остаточний погляд на світ 
здобувається внаслідок ретельних досліджень, які 
проводяться природничими науками, із застосуванням 
потужного математичного апарату. Це означає, що для 
матеріаліста природа, з якою нас ознайомлюють 
природничі науки, є дійсністю не лише справжньою, але й 
єдиною. Поза цією природою немає світу речей в собі, в 
якому нас переконує ідеалізм, і немає поза нею світу 
надприродного, про який нас учить релігія, апелююча до 
Одкровення, про який нам кажуть звичні забобони, якого 
вимагають наші прагнення і потреби серця, на користь 
якого промовляють наші передчуття і почуття, але проти 
якого свідчить холодний розум. Таким є основний зміст 
матеріалістичної доктрини. В її рамках спір про душу, 
який займає стільки місця в історії матеріалізму, є лише 
фрагментом, не важливим самим по собі. Адже питання, 
чи те, що мислить, є тілом, тобто чи воно має властивості 
просторової протяжності і пасивності, чи їх не має, є саме 
по собі проблемою неважливою і такою, що важко 
піддається розв’язуванню за допомогою наукових методів. 
Однак цей спір в історії матеріалізму відігравав важливу 
роль, оскільки, по-перше, противники матеріалізму 
застосовували в ньому ідеалістичні аргументи, а, по-друге, 
тому, що прибічники вчення про надприродний світ 
вважали душу тією складовою природи, яка є містком між 
природою і надприродним світом, дійсною вітчизною 
душі, яка лише тимчасово перебуває в цьому світі. 

Таку концепцію душі має заперечувати матеріалізм, 
який не визнає надприродного світу. В той же час душа, 
яка була б лише складовою природи і не виводила б нас 
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поза неї, не суперечить основним тенденціям 
матеріалістичної доктрини. 

 
 
 
ВІДНОШЕННЯ ЯВИЩ ФІЗИЧНИХ ДО  

ПСИХІЧНИХ 

Спір про душу, яка розуміється як субстанція, в якій 
перебігають психічні явища, може мати місце лише тоді, 
коли визнається, що явища психічні є чимось від явищ 
фізичних відмінним. Цю різницю визнають не лише 
прибічники субстанційного дуалізму, але й діалектичної 
течії матеріалізму. Її заперечує механістичний матеріалізм, 
апелюючи до тісного зв’язку між явищами тілесними, з 
одного боку, і явищами свідомості, з іншого. Цей зв’язок, 
що полягає ніби в тому, що кожному психічному явищу в 
однозначний спосіб відповідає певне фізіологічне явище, 
по-різному інтерпретують ті, які попри це бачать різницю 
між психічними явищами і їх фізіологічними 
відповідниками. Отож одні визнають, що фізіологічні 
явища є причинами відповідних явищ психічних. Деякі 
також приймають, що іноді виникає зворотне відношення: 
явища психічні можуть викликати явища фізіологічні. 
Погляд, що приймає таку взаємодію явищ психічних і 
фізіологічних, називається інтеракціонізмом. Погляд, який 
наголошує, що тільки фізіологічні явища діють на явища 
психічні, а не навпаки, і більше того, явища психічні не 
зв’язані між собою безпосередніми причинними зв’язками, 
називається епіфеноменалізмом; за цим поглядом, психічні 
явища є тільки ніби побічним продуктом, безсилим 
відблиском фізіологічних явищ. Дехто визнає т.зв. гіпотезу 
паралелізму, за якою ані фізіологічні явища не впливають 
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на психічні, ні навпаки, а послідовності тих і тих явищ 
перебігають паралельно одна стосовно іншої, так, що 
однаковим явищам в одній послідовності відповідають 
однакові в іншій, і навпаки, хоча вони і не зв’язані 
взаємними причинами. Існує нарешті т.зв. теорія двох 
сторін, за якою явища фізіологічні і відповідні їм явища 
психічні – це не два відмінні у дійсності роди явищ, а лише 
два різні аспекти ( види ) одного і того самого явища. Той 
самий реальний процес, що спостерігається індивідом, у 
якому він перебігає, за допомогою т.зв. внутрішнього 
відчуття ( так іноді називають інтроспекцію ), має вид 
явища психічного; натомість спостережуваний за 
допомогою зовнішнього відчуття ( наприклад, коли 
фізіолог спостерігає нервові струми у мозку ), цей процес 
має вид явища фізичного. Але ні один, ні другий з цих 
аспектів не є більш дійсним, як не є більш дійсним зорове 
сприйняття мармурової кульки, що лежить переді мною, 
ніж її сприйняття на дотик, яке відкриється мені у разі, 
коли я цю кульку візьму до руки. 

 
 
 
ЧУТТЄВІ МОТИВИ ОПОЗИЦІЇ ПРОТИ  

МАТЕРІАЛІЗМУ 

Спір про душу рідко точиться спокійно, він не 
позбавлений емоційного резонансу. Нам здається, що 
визнання самих себе і своїх ближніх лише тілами 
принижує нашу гідність, зводить нас до рівня пішаків, що 
залежить лише від гри сил природи, позбавляє нас тієї 
автономії, незалежності і свободи, на яку ми можемо 
претендувати. Здається, що зведення нас, людей, до рівня 
природних сил, перекреслює як примару все те, що ми самі 
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в собі цінуємо як піднесене і шляхетне, перекреслює наші 
високі почуття і прагнення, наші ідеали. Воно позбавляє 
нас нарешті віри в те, що ми не зазнаємо знищення після 
смерті, віри в те, що наші найдорожчі, які вже відійшли у 
вічність, ще існують, хоч і не серед істот тілесних, що 
розлука з ними лише тимчасова. 

Втім тієї нашої автономії, що полягає лише у 
пануванні над собою, у поборенні тілесних потягів, у 
здатності підпорядкування у собі цілей нижчих цілям 
вищим, матеріалізм зовсім не порушує. В тій же мірі, в 
якій ця автономія полягає у повній незалежності нашої 
психіки від нашого тіла і від сил природи, вона є 
очевидною фікцією. Матеріалізм також не перекреслює 
всього, що в нас є шляхетного і піднесеного. Адже він не 
розглядає нас як тіла неживі, а приписує нам характер тіл, 
обдарованих психічним життям, не заперечує наявності в 
нас цього життя, хоча ( якщо йде мова про механістичний 
матеріалізм ) інакше бачить сутність цього життя. В той же 
час він позбавляє нас віри у життя загробне. В цьому і 
полягає для багатьох трагізм цієї доктрини і робить 
неможливим її прийняття. Крім того, у космічному 
масштабі матеріалізм заперечує будь-яку релігію. 
Моменти емоційні, які виступають на користь релігії, 
водночас протиставляються матеріалізму, котрий повноту 
існування обмежує витворами природи. 

 
 
 

СПІРИТУАЛІЗМ 

Як ми вже згадували, і дуалізм, і матеріалізм стоять 
на ґрунті реалізму. Ідеалістична позиція ( а саме 
суб’єктивний ідеалізм ) зв’язана з т.зв. спіритуалізмом. 
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Спіритуалістична теза стверджує, що в дійсному світі 
існують лише духовні субстанції. Цю тезу підтримують 
передусім прибічники суб’єктивного ідеалізму, а саме 
іманентний ідеалізм. Оскільки, на думку цього напрямку 
ідеалізму, тіла є лише комплексами вражень, тобто певних 
станів суб’єктів свідомості, то вони не можуть 
претендувати на становище самосутнього буття, тобто 
субстанцій. Самосутньо існують лише свідомі суб’єкти, 
тобто душі. Спіритуалізм такого роду можна назвати 
ідеалістичним спіритуалізмом. 

Однак спіритуалізм не повинен неодмінно бути 
зв’язаним з суб’єктивним ідеалізмом. В історії філософії 
існувала й реалістична течія спіритуалізму. Вона визнає, 
що дійсно існують субстанції духовні, і що іншого роду 
субстанцій немає. Але тим не менш дійсні тіла існують, 
але тільки як видозміна духовних субстанцій. Такого 
погляду додержувався у своїй монадології Лейбніц. За цим 
поглядом, остаточними цеглинками у будові світу є т.зв. 
монади, тобто душі. Серед них є такі, що володіють 
свідомим психічним життям, і саме їх традиційний погляд 
називає душами. Однак є також такі монади, які мають 
лише несвідоме психічне життя, і їх або їх агрегати 
звичайний погляд називає тілами. 

Зі спіритуалізмом змагається як матеріалізм, так і 
дуалізм, однак ця боротьба спрямована переважно проти 
ідеалістичної течії спіритуалізму і приймає форму 
боротьби між реалізмом і суб’єктивним ідеалізмом. 
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СПРАВЖНІЙ МОНІЗМ. ТЕОРІЯ  
ІДЕНТИЧНОСТІ 

Матеріалізм і спіритуалізм належать до 
моністичних напрямів, тобто таких, що визнають лише 
один рід субстанцій, на відміну від дуалізму, який визнає 
два роди субстанцій. До моністичних напрямів належить, 
крім того, т.зв. справжній монізм, який також називається 
теорією ідентичності душі і тіла. Творцем цього 
метафізичного напряму був єврейський філософ, що жив у 
Голландії у XVII столітті, Барух Спіноза. Теза 
справжнього монізму стверджує, що існує лише один рід 
субстанції, який має як атрибути духовні, так і атрибути 
тілесні. Тілесність і духовність – це лише різні аспекти 
прояву однієї і тієї ж самої субстанції. Жоден з цих 
аспектів не є більш реальним від іншого. 

 
 
 

ІМАНЕНТНИЙ МОНІЗМ 

Всім цим напрямкам, які у пошуках субстанції 
знаходять її в душах або в тілах, або ж як у тілах, так і в 
душах, або нарешті в чомусь, що є водночас і душою, і 
тілом, протиставляється напрям, який стверджує, що 
буцімто ані душа, ані тіло не є остаточними цеглинками, з 
яких складається природа. Творцем цього погляду був 
Девід Юм. На його думку, як душі, так і тіла є лише 
комплексами елементів, даних нам безпосередньо у 
досвіді, як, наприклад, кольори, запахи, звуки, смак, біль, 
насолода і т.д. Юм спирався на погляди Берклі, котрий 
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стверджував, що тіла є лише комплексами вражень. Однак 
Берклі вважав, що душа – це те, що усвідомлює враження 
й інші психічні стани, але є чимось відмінним від цих 
станів. Душа – це суб’єкт психічних станів. Юм натомість 
звернув увагу на те, що Берклі не був зовсім послідовним. 
Розмірковуючи над тим, чим є тіла, які ми споглядаємо, 
Берклі дійшов висновку, що тіла не є нічим іншим як лише 
комплексами кольорів, форм, запахів, смаків і т.д., тобто 
комплексами вражень, і що вони, якщо мають бути чимось 
спостережуваним, не можуть бути нічим іншим, бо ми 
нічого, крім вражень, не спостерігаємо. Юм зауважує, що 
якби Берклі провів аналогічне міркування щодо душі, то 
він прийшов би до подібного результату, а саме що душа є 
лише пучком психічних переживань, струменем 
свідомості. Адже нам нічого не дається у досвіді, крім 
наших власних психічних переживань. В особливості ж 
нам не дається жодний таємничий суб’єкт психічних явищ, 
який перебуває поза ними, тобто не дана нам у досвіді 
душа. Тому Юм стверджує, що ані душі, ані тіла як 
субстанції не існують. Ані душі, ані тіла не є 
субстанціями, а є комплексами певних елементів, які або 
актуально є змістами свідомості, або можуть за своєю 
природою ними стати. Змісти свідомості називаються 
іманентними витворами. Тому вищенаведений погляд 
можна назвати іманентним монізмом. 

Іманентний монізм може набути спіритуалістичного 
або нейтрального відтінку. У спіритуалістичній формі він 
стверджує, що ті елементи – кольори, звуки, смаки і т.д. 
можуть існувати лише як змісти свідомості, тобто як щось 
психічне. У нейтральній формі він стверджує, що ці 
елементи не є змістами свідомості, а можуть існувати поза 
зв’язком з чиєю-небудь свідомістю. 
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§3 ДЕТЕРМІНІЗМ І ІНДЕТЕРМІНІЗМ 

СПІР ПРО ПРИЧИННИЙ УСТРІЙ 
 ПРИРОДИ 

Одвічною темою досліджень філософів була 
проблема, чи підпорядкований хід подій у природі 
законам, за якими все теперішнє і майбутнє з неминучою 
необхідністю визначаються минулим, чи, навпаки, існують 
події, які не викликані жодними попередніми подіями. 
Стисло цю проблему можна виразити в питанні: чи 
виступає кожна подія як неминучий наслідок певної 
причини, чи існують події, які не є наслідком жодної 
причини? Твердження, що кожна подія є наслідком якоїсь 
причини, носить назву закону причинності. Спір, про який 
тут іде мова, стосується, таким чином, універсального 
значення закону причинності. Приписування закону 
причинності універсального значення, тобто твердження, 
що кожна подія є наслідком якоїсь причини, називається 
детермінізмом. Натомість заперечення універсального 
значення закону причинності, тобто твердження, що не все 
у світі є наслідком якоїсь причини, носить назву 
індетермінізму. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  145 

АНАЛІЗ І КРИТИКА ПОНЯТТЯ ПРИЧИНИ 

Поняття причинного зв’язку належить до тих 
понять високого ступеня загальності, над уточненням яких 
сушила і сушить досі собі голову онтологія. Це поняття 
при ближчому розгляді зовсім не є ясним. Під причиною 
якогось явища розуміється той чинник, який своєю дією це 
явище викликає, котрий є ніби його винуватцем. Ми добре 
розуміємо, що це значить, коли ми самі нашою дією щось 
викликаємо; розуміємо, що це значить, коли ми є 
винуватцями чогось. Але ці поняття дії і причини, які ми 
застосовуємо до самих себе, містить в собі, безперечно, 
певні психологічні елементи; про те, що я в цю хвилю 
роблю і своєю дією викликаю таке і таке явище, говорить 
мені не лише зовнішній досвід, не лише спостереження 
рухів мого тіла, але й інтроспекція. Щоб стверджувати, що 
це я роблю, я маю відчувати якісь зусилля своїх м’язів і 
усвідомлювати, що це зусилля спрямоване моєю волею. 
Звичайно, про дію неживих предметів ми говоримо не в 
тому сенсі, в якому самі собі дію приписуємо. Ніхто не 
буде стверджувати, що більярдна куля, яка при зіткнення 
приводить до руху іншу, діє в тому сенсі слова, в якому ми 
говоримо про нашу власну дію; однак ніхто не буде 
стверджувати, що куля свідомо намагається привести до 
руху іншу. Але через це ми запитуємо, в якому сенсі 
вживаємо слово діє, коли кажемо про неживі тіла як про 
діючі причини? 

Для з’ясування поняття дія треба звернутись до 
поняття сили і прийняти наступне визначення: X діє на Y – 
це значить X діє силою на Y. Однак чи достатньо ясне і не 
вимагає пояснення поняття сили? Сила визначається як те, 
що діє, або як те, що є причиною зміни. Однак визначаючи 
силу в такий спосіб, ми потрапимо у порочне коло, 
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визначаючи поняття дії або поняття причини, що їх 
попередні визначення зводили до поняття сили. Можна 
також, беручи до уваги відоме з фізики поняття сили, 
погодитись з наступною дефініцією: на тіло діє сила тоді і 
тільки тоді, коли тіло змінює свою швидкість або зазнає 
деформації. Таке визначення сили враховувало б лише 
механічні явища, і не було б придатним для визначення 
понять дії або причини, які ми застосовуємо не лише до 
явищ фізичних, але і до психічних. 

Отже, спроби з’ясування поняття причини через 
поняття дії або сили не були вдалими. Тому причину 
старались визначити, не послугуючись при цьому 
поняттям дії або сили. Причину даного явища визначали, 
наприклад, як те, після чого це явище з необхідністю має 
відбутися. Але тут знову постає питання: що означає з 
необхідністю має. З чого можна дізнатися, чи явище А 
просто лише наступає вслід за явищем В, чи явище А 
необхідно має наступити після явища В? Критичний аналіз 
поняття необхідності показує тут, що це поняття зовсім не 
ясне. Задумаємося, чому ми кажемо, що камінь, 
випущений з руки, повинен упасти вниз, а куля, вистрілена 
з карабіна, не повинна попасти у ціль. Те, що камінь, 
випущений з руки, впаде вниз, ми вважаємо необхідним, 
бо віримо, що так завжди відбудеться;натомість те, що 
куля, вистрілена з карабіна, попаде у ціль, ми не вважаємо 
необхідним, бо нам відомо, що так буває не завжди. З цих 
прикладів випливає така спроба визначення необхідності: 
після явища А має наступити явище В – це значить, що 
поява В після явища А є окремим випадком якогось 
загального закону. Дехто задовольняється у принципі 
таким визначенням необхідності послідовності явищ, яке 
їх спроваджує до регулярного чергування. Однак так 
визначена необхідність не дозволяє нам пояснити 
причинний зв’язок. Адже якщо явище А ми назвемо 
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причиною явища В тоді, коли після явища А явище В має 
необхідно наступити, то зводячи необхідну послідовність 
до послідовності регулярної, ми будемо змушені явище А 
визнати причиною явища В тоді, коли після А постійно 
наступає В. В такому разі проїзд одного потягу через дану 
станцію слід вважати причиною проїзду другого потягу, 
якщо за розкладом руху завжди після першого потягу цю 
станцію проїжджає другий потяг; а це зовсім не відповідає 
нашому розумінню причинного зв’язку. Тому робились 
спроби для осягнення сутності причинного зв’язку 
визначати необхідну послідовність явищ не як будь-яку 
регулярну послідовність, а як регулярну послідовність, що 
випливає з основних законів природи, а не з якихось 
домовленостей ( таких, наприклад, як розклад руху ). Втім 
коли доходить до уточнення, що таке основні закони 
природи, то знову виникають нездоланні трудності. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ 

Внаслідок таких міркувань і трудностей постала 
тенденція усунення поняття причини з апарату наукових 
понять. У зв’язку з цим відкинули також початкове 
формулювання проблеми детермінізму і почали її 
формулювати інакше. Сьогодні проблема детермінізму 
виражається у сфері природничих наук без уживання 
поняття причина і таких термінів як необхідність, 
неминучий наслідок і т.п. Актуальне сьогодні в 
природничих науках формулювання проблеми 
детермінізму має приблизно такий вигляд: Чи перебіг 
подій, які мають місце у природі, може підлягати 
законам, які дозволяють передбачити хід майбутніх подій 
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на підставі попереднього спостереження властивостей 
подій минулих? Проблема детермінізму приймає радше 
форму проблеми превідизму ( передбачуваності ). В ній йде 
мова вже не про те, чи майбутнє детермінується минулим, 
а скоріш про те, чи на підставі минулого можна 
передбачити майбутнє. 

В період панування в природознавстві т.зв. 
механіцизму, тобто погляду, за яким усі явища тілесної 
природи можуть бути пояснені за допомогою законів 
механіки, природничі науки займали позицію 
детермінізму. Найпереконливіше сформулював цей 
детермінізм французький вчений Лаплас, котрий жив у 
другій половині XVIII століття. Він стверджував, що 
інтелект з необмеженою здатністю розв’язувати розумові 
задачі (в цьому випадку йшлося про розв’язування 
диференційних рівнянь другого порядку), якому відомі 
закони природи (Лаплас мав тут на увазі закони механіки 
Ньютона) і який знає в даний момент взаємне положення і 
відносні швидкості матеріальних точок, з яких складається 
світ, зміг би на підставі всього цього розрахувати, яке 
положення і які швидкості мали або матимуть ці точки 
кожної минулої чи майбутньої миті. Знання стану природи 
у певну мить дозволило б відтак істоті, яка знає її закони 
(закони ньютонівської механіки) домислити як усе минуле, 
так  і все майбутнє. При цьому Лаплас припускав, що те, 
що треба знати з сучасності, аби з цього можна було 
вивести майбутнє і минуле (положення і швидкості всіх 
матеріальних точок), у принципі доступне пізнанню. 
Подальший розвиток фізики поставив під сумнів 
лапласівський детермінізм. У сучасній квантовій теорії 
стверджується, що закони фізики не дозволяють за даними 
спостереження, які стосуються остаточних складових 
матерії (електронів, протонів і т.д.), передбачити їх 
подальшу долю. Адже не можна споглядати всі ці дані, які 
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потрібно було б знати, аби з них на основі законів фізики 
передбачити долю окремих електронів. Фізика учить, що 
для прогнозування майбутнього вистачило б, наприклад, 
знати положення і швидкість електронів у дану мить, але 
для цього треба знати не один параметр, а обидва. В той же 
час виходить, що з принципових причин не можна 
виміряти у даного електрона разом його швидкості і його 
положення з потрібною нам точністю: що точніше ми 
виміряємо один з двох цих параметрів, то з меншою 
точністю буде виміряний другий параметр. Можна 
спостерігати лише певні числові характеристики 
параметрів, які відносяться до великого числа електронів, і 
за ними можна розрахувати, користуючись законами 
статистики, числові характеристики, які ці параметри 
приймуть у майбутньому. Долі окремого електрону не 
можна передбачити, можна передбачити лише числові 
характеристики, які стосуються майбутнього великого 
числа електронів. 

 
 
 

ЗАКОНИ ПРИРОДИ – ЦЕ ТІЛЬКИ  
ЗАКОНИ СТАТИСТИКИ? 

З цим пов’язаний особливий погляд деяких 
природознавців на сутність законів, які раніш вважались 
законами причинності. Такі закони стосувалися взагалі 
поведінки великих тіл, які складаються з великої кількості 
елементарних частинок матерії. Поведінка такого тіла 
залежить від математичного очікування поведінки всіх 
його елементарних складових ( частинок ), натомість 
поведінка будь-якої однієї частинки не впливає на 
поведінку всієї їх маси. Через це коли ми маємо справу з 
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масовими подіями або точніше з масою подій, то в цій масі 
мають виступити певні статистичні закономірності, хоча 
окремі одиничні події перебігають у спосіб нерегулярний. 
Тому поведінка великих тіл, які є нагромадженням 
гігантської кількості елементарних частинок, повинна як 
масова подія підлягати статистичній закономірності, хоча 
поведінка окремих частинок є нерегулярною. Таким 
шляхом народжується думка, що закони, які керують 
явищами макросвіту, зводяться до законів статистики. 
Усяка закономірність у світі, яку раніше вважали проявом 
пануючої в ньому таємничої причинності, є на підставі 
такого погляду єдино статистичною закономірністю, яка 
не має в собі нічого таємничого. Закономірність ця 
виступає тільки там, де є гігантські кількості елементарних 
частинок. Але в світі цих частинок панує повний хаос і 
відсутність якої-небудь регулярності. Наведений тут 
погляд на сутність законів природи визнається усіма, якщо 
йдеться про деякі фізичні закони ( наприклад, закони 
термодинаміки ). Однак цей погляд заперечується як 
погляд загальний, що прагне всі закони природи ( крім тих, 
які прямо випливають з уживаних в них понять і 
становлять тільки аналітичні судження ) звести до законів 
статистичних. 

 
 
 

СВОБОДА ВОЛІ 

З проблемою детермінізму зв’язана інша проблема, 
до якої не можна ставитись байдуже – проблема свободи 
волі. Свобода волі, про яку йде мова в цій проблемі, 
розумілася по-різному. Іноді свободу волі людини вбачали 
в тому, що людина зможе бути вірною тому, що вважає 
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найбільш гідним зусиль і старань і  не дасть жодним 
спокусам звести себе з дороги, яку вважає правильною, не 
дасть нічому себе звабити або залякати. Таке розуміння 
свободи волі, однієї з найпрекрасніших рис людського 
характеру, заслуговує радше назви сили волі, ніж її 
свободи. 

Але терміну свобода волі надавалося ще й інших 
значень. Найсуттєвішим з цих значень тісно зв’язане з 
проблемою причинності, яку ми власне тепер розглядаємо. 
За цього значення питання, чи воля людини є свободою, 
зводиться до того, чи акти волі людини однозначно 
детерміновані певними причинами, чи ні. Йдеться тут про 
те, чи людина з певним характером, схильністю і 
уподобаннями повинна з огляду на певні мотиви прийняти 
цілком певне рішення, чи людина з даним характером 
може з огляду на дані мотиви прийняти довільне рішення. 
Проблема свободи волі стосується відтак того, чи воля 
людини підпорядкована загальному закону причинності, 
чи його порушує; чи акти волі є лише проміжними 
ланками в ланцюзі причин, що мають і свої наслідки, і 
причини, чи ж вони становлять завжди лише початок 
якогось ланцюга причин, який має свої наслідки, але не 
має своїх причин. Визнання людської волі свободною у 
вищезгаданому сенсі  дозволяє реабілітувати гідність 
людини, яку, здається, принижує думка, що людина є лише 
частиною природи, яка віддається під владу пануючих в 
ній сил, яким не може чинити опір. Факти, коли сильна 
людина долає спокуси, поборює низькі пристрасті, 
здається, свідчать про те, що людина може володіти собою 
і протидіяти силам природи. І нарешті свобода волі є 
умовою, без якої не можна приписувати людині моральну 
відповідальність за свої вчинки. Адже вважається, що якби 
воля людини не була свободною, якби людина, наділена 
від природи певним вродженим характером і 
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схильностями, не могла б щодо даних мотивів здійснювати 
вибір, а мусила у певний спосіб, тобто саме так, а не 
інакше, вчиняти, то вона не була б відповідальною за свої 
вчинки, а лише автоматом, який виконує тільки те, що 
необхідно випливає з його природи. Відповідальність за 
вчинки людини відтак покладалась би не на неї, а на того, 
хто дав їй таку, а не іншу природу. 

Такими є, здається, головні мотиви, що схиляли 
філософів зробити для людської волі виняток з закону 
універсальної причинності. Подібні справи часто 
розглядалися у філософії. Свобода волі мала і своїх 
прибічників, і противників, які стверджували, що факт т.зв. 
володіння собою можна досконало погодити з визнанням 
того, що всі рішення людини однозначно детермінуються 
певними умовами, а моральну відповідальність можна 
розуміти у такий спосіб, який не вимагає прийняття 
свободи волі. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ  
МАЙБУТНЬОГО 

Досі ми говорили про проблему детермінізму як про 
питання, яке стосується причинної обумовленості 
майбутнього минулим або ж передбачуваності 
майбутнього на підставі минулого. Однак в історії 
філософії ця проблема виступала ще в іншій формі, 
зв’язаній з сутністю часу. Нелегко зміст цієї проблеми 
усвідомити, послугуючись простими словами. Може, 
найліпше буде її показати за допомогою метафори. 
Грецька міфологія розповідає про вождя титанів на ім’я 
Кронос, який відібрав у свого батька Урана владу над 
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світом. Бажаючи ж уберегти себе від долі свого батька, він 
убивав і з’їдав своїх дітей одразу ж після їхньго 
народження. Отож цей Кронос був уособленням часу 
(chronos значить по-грецькі час), його вчинки щодо 
власних дітей мають метафорично відображати сутність 
часу, котрий породжує і знищує свої власні створіння. 
Кожна радісна чи нещаслива подія викликана часом до 
життя і буття, але одразу після свого народження 
зіштовхується тим самим у минуле і перестає існувати. 

Але чи справді якщо щось стало минулим, то 
перестало існувати? Може, воно і надалі існує, і лише 
зникло з нашого зору, як придорожні дерева, які миготять 
перед очима, коли ми з великою швидкістю їдемо дорогою 
повз них. Може, і майбутні події також чекають на нас, 
подібно до того, як подорожнього чекає далекий краєвид, 
ще невидимий у імлистій далечині. Може, це тільки ми не 
вміємо бачити вздовж дороги, якою біжить наше життя, бо 
сектор нашого зору обмежений заслоном, що дозволяє нам 
бачити лише те, що ми власне проминаємо. Може, якась 
інша істота, яка не має такого заслону перед очима, бачить 
і те, що ми вже проїхали, і те, що нам на дорозі не 
зустрінеться, разом з тим, що ми власне тепер 
проїжджаємо. Може, через те привілей, що ми його 
надаємо теперішній миті, різниця, яку ми проводимо між 
теперішнім і минулим, теперішнім і майбутнім, походить 
лише від притаманного нам, людям, способу бачення світу. 
Може, у дійсному світі немає різниці у способі існування 
того, що є тепер, і того, що було колись і колись буде. 
Може, минуле, майбутнє і теперішнє уже здійснені від 
початку світу, а різниця, яку ми вбачаємо в їх існуванні, є 
лише суб‛єктивною, зв‛язаною з організацією нашої 
свідомості. 

Ось друга проблема, яка також іноді називається 
проблемою детермінізму. Ми старались її пояснити 
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читачеві, послугуючись термінами і зворотами, за які не 
бажали б нести відповідальності. В цій проблемі йдеться 
про те, чи майбутнє є вже тепер підготовленим, чи з двох 
суперечливих суджень, одне з яких стверджує, що певний 
факт відбудеться у майбутньому, а друге це заперечує, 
одне вже тепер є істинним, а друге – хибним, чи, може, 
жодне з цих суджень ще не є ані істинним, ані хибним, а 
допіру тоді одне стане таким, а друге іншим, коли підійде 
властива мить. Ті, хто вірить, що все майбутнє є і було 
завжди підготовленим і тільки наразі відсутнім, визнають 
певного роду детермінізм; ті ж, хто думає, що майбутнє ще 
не є підготовленим і лише час його створить у слушну 
пору, визнають індетермінізм. Подібна проблема була 
поставлена, між іншими, нещодавно померлим 
французьким філософом Анрі Бергсоном, який 
висловлюється на користь такого розуміння 
індетермінізму. Бергсон вважав час творцем реального 
світу (temps createur), а історію світу – творчою еволюцією 
(evolution creatrice). 

 
 
 

§ 4. МЕХАНІЦИЗМ І ФІНАЛІЗМ 

СПІР ПРО ДОЦІЛЬНИЙ УСТРІЙ СВІТУ 

Світ улаштований доцільно, чи рухається без мети, 
наосліп? Таким є загальне формулювання проблеми, на яку 
механіцизм відповідає запереченням, а фіналізм 
стверджувально. Напрям, який називається фіналізмом, 
або телеологією, визнає, що світ улаштований з певною 
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метою, а механіцизм це заперечує. Назва телеологія 
походить від грецького слова telos, а фіналізм – від 
латинського finis; обидва ці слова перекладаються рідною 
мовою як мета. Протилежний телеології напрям 
називається механіцизмом, оскільки прибічники цього 
напрямку вважають, що перебіг усіх явищ світу 
здійснюється, як у якомусь механізмі і жодна з цілей ним, 
на відміну від того, як це відбувається у людських справах, 
не керує. 

 
 

АНТРОПОМОРФНА ДОЦІЛЬНІСТЬ 

Фіналі стичний погляд може виступати 
антропоморфній або інший формі. Антропоморфний 
фіналізм, проголошуючи тезу, що світ улаштований 
доцільно, має на увазі, що світ є умисною справою істоти, 
яка здатна мислити, хотіти і здійснювати свою волю; світ є 
сконструйований нею з певною метою. Прибічникам цього 
погляду здається, що в природі ми натрапляємо на багато 
особливостей, які не можна інакше пояснити як лише за 
допомогою гіпотези, що вони були сконструйовані істотою 
розумною і всемогутньою для досягнення певних 
прагнень, що свідомо цією істотою переживаються. 

Антропоморфний фіналізм, який вважає весь світ за 
витвір істоти, яка прагне до певної мети (або до певних 
цілей), поєднується з поглядом, який приймає існування 
особистого Бога, творця і керівника світу. 

Як видно з вищесказаного, антроморфний фіналізм 
належить радше до метафізичних напрямів, зв’язаних з 
релігією, ніж таких, що розвиваються з природничих 
досліджень. З цих досліджень виростає частіше напрям, 
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який протиставляється антропорфному фіналізму, тобто 
філософський механіцизм, погляд, який для пояснення 
явищ природи не потребує гіпотези, що світ є справою 
Творця, який реалізує в ньому свої наміри. 

Фіналізм стверджує, що число фактів, які не можна 
зрозуміти інакше, як прояви доцільної діяльності Творця, є 
величезним. Їх можна знайти як у природі неорганічній, 
так і в світі органічному. В природі, - кажуть фіналісти, - 
не всюди мають місце умови, які уможливлюють органічне 
життя, ми натрапляємо на них лише і винятково на Землі. 
Ми також зустрічаємо в природі відхилення від пануючих 
закономірностей, без яких життя, а принаймні певні його 
форми були б неможливими. Наприклад, усі рідини, за 
винятком води, густішають у мірі їх охолодження, і лише 
вода має найбільшу густину при температурі + 4 0C і 
розріджується, коли її розігрівати або охолоджувати 
відносно цієї температурної точки. Завдяки цій винятковій 
властивості води ми маємо факт, що у морозну пору ріки й 
озера не замерзають до дна, а лише покриваються шаром 
льоду, під яким вода зберігає температуру + 4 0C. В такій 
воді можуть жити риби й інші організми, які мали б 
загинути, якби вода перетворилася у лід. Ось один з 
багатьох прикладів, коли на загальному тлі закономірності 
природи постають винятки, без яких органічне життя було 
б неможливе. 

Чи ці виняткові умови, що виникають на Землі і 
роблять можливим на ній життя організмів, чи, більш того, 
ці винятки на тлі закономірності природи, без яких не 
могло б існувати життя, не свідчать на користь того, що 
Творець світу навмисне так улаштував на Землі, 
спричинив ці відхилення від регулярностей у природі, аби 
на планеті могло постати і утворитись життя? 

Так виглядає один з напрямів думки фіналістів. 
Поміркуймо над тим, чи такий хід думки можна якось 
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логічно обґрунтувати. Якщо я у горах побачу халупу, 
збиту з дощок, яка може слугувати притулком від дощу і 
вітру, то роблю висновок, що хтось саме з цією метою цю 
халупу збудував, щоб вона служила людям. На перший 
погляд, здається, що в такий же спосіб, у який я з 
корисності знайденої у горах халупи виводжу, що хтось її 
поставив саме для цієї корисності, я виводжу також з 
корисної для органічних істот системи відношень те, що її 
улаштував Творець доцільно, для добра живих істот. 
Однак подібність обох цих міркувань є лише позірною. 
Якби перед зіткненням з тією халупою у горах я б не знав, 
що люди ставлять такі халупи з певною метою, то і не 
зробив би висновку, що ця халупа була поставлена кимось 
доцільно. Умовивід мій стосовно халупи належить до 
такого роду умовиводів, які у логіці називаються 
аналогічними. Самий факт появи якоїсь виняткової 
системи речей, яка є корисною, не є ще підставою для 
висновку, що ця система речей кимось доцільно для цієї 
корисності влаштована. Якби я, наприклад, знайшов у 
горах нагромадження величезних уламків скель, під якими 
була б ніша, що могла б – як та халупа – дати притулок, то 
з того , що це є виняткова система речей  і що вона 
корисна, я б не зробив би висновку, що хтось уклав ці скелі 
навмисне з тією метою, аби було десь сховатись у разі 
дощу. Отже, умовивід фіналістів подібний до цього 
останнього некоректного міркування, а не до того, яке 
стосувалось халупи. Роблячи з корисної для земних 
організмів системи відношень у Всесвіті висновок про те, 
що це Творець умисно для їх добра улаштував так світ, ми 
не міркуємо за  аналогією. Адже ми не знаємо іншого 
випадку, в який подібна система відношень, як та, яку 
тепер фіналісти хочуть вважати доцільною справою 
Творця, була б умисно кимось створена для чийогось 
добра. Умовивід фіналістів застосовує надуманий 
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засновок, що як тільки ми натрапляємо на систему умов, 
відмінну від норм і корисну для когось або чогось живого, 
то ця система є доцільною справою зичливої істоти. Цей 
засновок є вочевидь фальшивим; послуговуючись ним, 
можна з того, що роздавач карт розділив їх винятково 
корисно лише для одного гравця, зробити висновок, що 
роздавач зробив це умисно, із симпатії до щасливого 
гравця, або що якісь добрі духи, зичливі до цього гравця, 
умисно вплинули на такий розклад карт. Користуючись 
цим засновком, можна також зробити висновок, що 
оскільки винятково у підвалі дому утворюється волога, яка 
сприяє розвитку стінної плісняви, то будівник дому 
навмисне створив цю вологу, щоб могла рости пліснява. 
Висновки ці недоречні, а відтак недоречним є засновок, на 
якому вони ґрунтуються. 

Зрозуміло, що де б ми не зустрічали органічне 
життя, всюди там мають існувати умови, що роблять його 
можливим. Тому можна сказати, що завдяки цим умовам 
таке життя існує. Однак поки ми не доведемо, що такі 
умови хтось улаштував доцільно, із зичливості до 
організмів, ми не матимемо права і в такому разі 
стверджувати, що ці умови були створені кимось для того, 
щоб органічне життя мало місце. 

Доказом доцільності улаштування світу фіналісти 
вважають, однак, передусім будову органічних істот і їх 
незвичайне пристосування до умов життя. Безліч 
прикладів показує, наскільки складним, тонким і 
гармонійним апаратом є кожний організм, наскільки 
мудрим є цей апарат, тобто засвідчує, що організм завдяки 
своїй структурі чудово пристосований до змінних умов, 
може не лише утримуватись у житті, але й передавати 
естафету життя потомству, поки зовнішні обставини не 
стануть для нього катастрофічними. Отже, прибічники 
фіналізму вважають, що такі досконалі і настільки до 
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зовнішніх умов пристосовані апарати не могли б 
виникнути внаслідок випадку, а мають бути справою 
Творця, котрий умисно наділив їх такою мудрою будовою, 
щоб вони могли жити і зберігати свій вид. 

Цього погляду не поділяє філософський 
механіцизм, прибічники якого вважають, що постання 
таких досконалих організмів, наділених будовою, яка 
сприяє підтримці життя їх самих і їхнього виду, можна 
пояснити без гіпотези доцільної діяльності Творця. Теорія, 
що намагається пояснити без апелювання до надприродних 
чинників, яким чином виникли так прекрасно пристосовані 
до умов життя організми – це теорія боротьби за існування, 
творцем якої був Чарльз Дарвін. За цією теорією 
(скоригованою новітніми поглядами), внаслідок певних 
зовнішніх впливів у статевих клітинах певних організмів 
відбувались певні зміни, завдяки яким безпосереднє їх 
потомство одержувало певну рису, яка відрізняє їх від 
батьків, таку рису, що передавалась подальшому родові. 
Нова риса могла бути цьому потомству корисна для 
підтримки життя, а могла бути і шкідливою або 
нейтральною; інакше кажучи, це потомство могло бути 
краще пристосованим до життя, а могло бути 
пристосованим гірше або так само. Отже, зрозуміло, що 
якщо поміж пізніших поколінь перебували індивіди, краще 
пристосовані до життя, то вони (скоріш вони, а не інші) 
зберігали життя і розмножувались. У боротьбі за існування 
перемагають індивіди, краще пристосовані. У такий спосіб 
предків, менш пристосованих до життя, змінювало те їхнє 
потомство, яке краще від них справлялось з 
несприятливими умовами життя, а не те, що гірше було 
пристосоване до цих умов. Відтак поставали організми, 
щоразу вище організовані, наділені складною апаратурою і 
завдяки цьому здатні дати собі раду в усе більш 
різноманітному діапазоні умов. 
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Не заперечуючи, що розвиток організмів міг 
здійснюватись шляхом боротьби за існування, прибічники 
фіналістичного погляду на світ заявляють, що нечувано 
малоймовірно, щоб цією теорією можна було пояснити всі 
деталі такої незвичайно складної і такої ніби точно 
розрахованої до умов життя «апаратури» вищих 
організмів. Вони кажуть: скільки ж має бути цих 
випадкових змін, аби серед них поряд з нескінченною 
множиною змін шкідливих і нейтральних виникали ці всі 
корисні, потрібні для зародження прекрасних, набагато 
перевищуючих можливості людської винахідливості 
«апаратур», які ми знаходимо в органічному світі. Таке 
нагромадження випадковостей здається нескінченно 
малоймовірним. У відповідь на такий закид можна 
зауважити, що природа мала у своєму розпорядженні дуже 
багато часу для створення теперішніх живих істот. 
Народження теляти з двома головами є подією рідкою, і 
тому малоймовірно, щоб у даній місцевості напротязі 
поточного року народилося б таке теля. Більш імовірно, 
однак, що це відбудеться протягом двох років, ще більш 
імовірно, що ця подія матиме місце протягом ста років, а 
ще ймовірніше, що це буде напротязі тисячоліття. Якщо 
ми вважаємо нечувано малоймовірними усі ці події, які 
слід, за теорією боротьби за існування, прийняти для 
пояснення теперішнього органічного життя, то ми 
оцінюємо, може, ймовірність надто низько тому, що 
допускаємо в своїй уяві перспективне скорочення часу, 
протягом якого могли відбутися ці випадки. 
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БІОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЦИЗМ І  
ВІТАЛІЗМ 

Механіцизму філософського, який просто 
стверджує, що для пояснення явищ природи не треба 
звертатися до гіпотези доцільного влаштування світу 
Творцем, який діє планово, не слід змішувати з 
механіцизмом біологічним. Біологічний механіцизм – це 
напрям, основною тезою якого є погляд, що для пояснення 
явищ органічної природи достатніми є ті закони, які 
необхідні і достатні для пояснення явищ природи 
неорганічної, що відтак усі біологічні закони можуть бути 
виведені з законів фізики і хімії. Протилежністю 
біологічного механіцизму є віталізм, який вважає, що 
закони, які управляють неорганічною природою, є 
недостатніми для пояснення фактів органічного буття, а 
тому закони фізики і хімії є недостатніми для пояснення 
всіх біологічних явищ. 

Віталізм у своїй початковій формі, т. зв. 
палеовіталізм, приймав, що перебігом органічних процесів 
управляють так звані вітальні або таємничі істоти, які 
називаються археями, котрі фізичну енергію, яка 
надходить до організмів ззовні, спрямовують так, аби 
організм міг розвиватись і жити. Однак лише у найбільш 
примітивній формі такого палеовіталізму приймали, що 
цим керманичем організму є істота, яка свідомо прямує до 
певних цілей, тобто схилялись до антропоморфного 
фіналізму, і то лише у обмеженій організмами видозміні, 
яка не стосується цілості світу. Віталізм у сучасній формі, 
правда, також апелює до участі чинників, які називаються 
домінантними, ентелехіями, психоїдами і т. д., які 
управляють ходом явищ у органічному світі за законами, 
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цілком відмінними від тих, які керують природою 
неорганічною. Однак прибічники такого неовіталізму 
рішуче остерігаються трактувати ці ентелехії, психоїди і т. 
д. як істоти, що відомо прямують до певних цілей. 
Віталізм, а саме сучасний віталізм, далекий від 
антропоморфного фіналізму. 

Найбільш наближеним до антропоморфного 
фіналізму є т. зв. психовіталізм, котрий визнає, що вся 
жива природа, кожна її клітина, кожний організм 
наділений думкою, котра прагне до розвитку, збереження 
організму і т. д., однак прямує до цих цілей несвідомо. У 
психовіталізмі помітне відлуння лейбніціанської 
монадології і філософії Фехнера, який всесвіт і всі його 
складові наділяв душею. Як Лейбніц, так і Фехнер були 
прибічниками фіналістичного напряму. 

 
 
 

НЕАНТРОПОМОРФНИЙ ФІНАЛІЗМ 

Однак не всі напрями філософії, які називаються 
фіналізмом, виступали у формі антропоморфного 
фіналізму. Не був, наприклад, антропоморфним фіналізм  
Аристотеля. Цей філософ, кажучи про начала або причини 
буття, вирізняв причину цільову. Під діючою причиною 
він розумів приблизно те саме що звичайно розуміється під 
причиною. Цільовою причиною натомість мала бути 
форма, актуалізуюча предмет, який розвивається. Коли, 
наприклад, ми маємо справу з організмом якоїсь комахи, 
що розвивається, яка, вилупившись з яйця, приймає 
спочатку постать личинки, потім лялечки, а нарешті 
досконалу постать, то форму комахи становить ця власне 
досконала постать, яку комахи даного виду нормально 
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приймають у кінці свого розвитку. Отож, на думку 
Аристотеля, ця саме форма, тобто досконала постать, яка 
здійснюється за сприятливих обставин наприкінці процесу 
розвитку, впливає на перебіг цього процесу, вона його 
проводить і керує ним. Ця форма належить, очевидно, до 
світу абстракцій (платонівських ідей) і не є якоюсь подією 
чи річчю реального світу. Аристотель не вважає, що 
втілення цієї форми в організм, що розвивається, було 
метою в антропоморфному сенсі, тобто у тому значенні, 
ніби хтось свідомо хотів цього втілення і весь процес 
розвитку запустив для того, аби уможливити цій формі 
втілення в організм. Тому ця форма чи її втілення не є 
метою розвитку у буквальному сенсі, а в якомусь 
переносному значенні, яке Аристотель виразно не 
пояснює. Аналогія між цим переносним і буквальним 
розумінням мети полягає в тому, що подібно до того як 
мета в буквальному розумінні з‘являється в кінці процесу 
дії як її довершення, так і це втілення форми, тобто 
досконалої постаті, в організм, що розвивається, виступає 
(за нормальних умов) наприкінці процесу розвитку як його 
довершення. За Аристотелем ця нормально постаюча в 
кінці розвитку остання фаза процесу діє, якби притягуючи 
до себе організм, що розвивається. З огляду на цю її дію 
Аристотель називає її причиною, а з огляду на те, що вона 
не випереджає сам процес, а становить за нормальних умов 
його кінцеву фазу, філософ називає її причиною цільовою 
(у протилежність до попередньої діючої причини). 

Отже, Аристотель вважав, що всюди, де щось 
діється, поряд з причинами діючими, яких недостатньо для 
пояснення даного явища, функціонують також причини 
цільові, тобто (у переносному сенсі) цілі. Цільову причину 
має весь хід подій у світі або, коротше, весь світ, 
зрозумілий як величезний і нечувано складний процес, що 
розвивається у часі. Цільовою причиною світу є, як і в 
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організмах, його форма. Форму світу, до здійснення котрої 
світ прямує у своєму розвитку, Аристотель називає Богом. 
Бог рухає світом, каже Аристотель, не як рушій (hos 
kinoumenos), а як предмет любові (hos eromenos), як мета 
прагнення. 

 
 
 

НЕОВІТАЛІСТИ 

Подібне до аристотелівського переносне розуміння 
доцільності ми зустрічаємо у деяких сучасних віталістів. 
Вони стверджують, що процеси, які відбуваються в 
організмах, є доцільними в тому сенсі, що їх перебігу не 
можна передбачити у тому разі, коли відомі лише 
попередні умови. Потрібне знання кінцевої фази, якої 
індивіди виду, до якого даний організм належить, 
досягають у своєму розвитку за нормальних умов. І лише 
вона, ця кінцева фаза нормального розвитку організмів 
даного виду (поняття, наближене до форми Аристотеля) 
разом з умовами попередніми і супутніми стосовно 
окремих фаз розвитку визначає його дійсний перебіг. 

Ось природознавець – експериментатор відрізняє у 
двох ящірок хвости і праві задні ноги. Через деякий час на 
скалічених місцях утворюються регенераційні тканини. У 
однієї ящірки з тканини, що виникає на місці хвоста, 
розвивається хвіст, а з тканини, що виникає на місці ноги – 
нога. У другої ящірки експериментатор, однак, робить 
нову операцію: прищеплює тканину, з якої має постати 
хвіст, на місце ноги, а тканину, з якої має постати нога, на 
місце хвоста. Можна було б очікувати, що з цієї другої 
ящірки, якій зроблено подвійну операцію, виросте потвора 
з ногою на місці хвоста і хвостом на місці ноги. Але 
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насправді і ця ящірка через певний час буде нормального 
виду. Результат цього експерименту, на думку віталістів, 
указує на те, що остаточний продукт розвитку даної 
регенераційної тканини не залежить від її хімічної і 
цитологічної будови. Адже з тієї самої тканини, з якої у 
першої ящірки виник хвіст, у другої ящірки виросла нога – 
і навпаки. Очевидно, що та сама частина організму 
розвивається у різних умовах по-різному. З її складу і 
будови не можна передбачити, як вона розвиватиметься. 
Можна лише сказати: у різних умовах вона буде 
розвиватися по-різному, однак завжди так, що в кінцевому 
результаті постане тварина нормального виду. І якщо ми 
захочемо вивести закон такого розвитку, то повинні 
будемо звернутись до цього нормального виду, який 
досягається лише наприкінці процесу розвитку. Не знаючи 
кінцеву фазу розвитку, ми не зможемо передбачити 
перебігу розвитку. В цьому сенсі можна сказати, що ця 
нормальна постать, якої організм досягає наприкінці 
розвитку, діє назад у часі і управляє ходом попередніх фаз 
розвитку. 

Хід розвитку в організмі, що розглядається під цим 
кутом зору, нагадує перебіг людської діяльності, керованої 
поставленою метою. Коли пливе човен, керований 
керманичем, який прагне до якоїсь мети, то останній 
реагує на різні течії і вітри по-різному, виставляє парус або 
руль так чи інакше, але завжди так, що в результаті мета 
буде досягнута. Ця мета, що лежить у майбутньому, до 
якої керманич прямує свідомо, впливає на його теперішню 
поведінку; подія майбутня впливає на подію попередню. 
Але ніхто з тих, хто не знає мети, до якої прямує керманич, 
не зможе передбачити, як він поводитиме себе при 
керуванні човном. Подібно до цього, на думку віталістів, 
не можна передбачити поведінки організму, що 
розвивається, коли невідомий нормальний кінцевий стан 
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його розвитку. Ця подібність між органічним процесом 
розвитку і доцільною діяльністю людини, подібність, яка 
полягає в тому, що так само, як поведінка діючої з певною 
метою людини не можна передбачити без знання мети, до 
якої людина прямує, так не можна передбачити результату 
органічного розвитку без знання нормальної кінцевої 
постаті тварин – примушує деяких віталістів називати 
процеси органічні процесами доцільними, віталісти не 
беруть, однак, цю доцільність у буквальному, 
антропоморфному значенні, а надають цьому терміну 
значення переносне, що виражає лише певні аналогії з 
доцільністю антропоморфною. 

 
 
 

ХОЛІЗМ 

Подібні висновки дозволяють нам звернути увагу на 
ще одну особливу рису, яка з’являється у сучасних 
природознавців, а саме біологів і психологів, рису, що має 
важливе значення для погляду на структуру природи і не 
позбавлену значення ще більш загального. Науки, що 
займаються неживою природою, призвичаїли нас до того, 
аби поведінку складних предметів пояснювати поведінкою 
їх складових елементів. Закони, які управляють процесами 
складних цілостей, ми звикли трактувати як наслідки 
законів, які управляють елементами цих цілостей. Тому 
сучасні біологи, маючи на увазі випадки, подібні до 
вищенаведеного і багато інших, переконані, що якщо йде 
мова про живу природу, то знання законів, що управляють 
елементами, не достатні для виведення з них законів, що 
управляють складеними з цих елементів цілостями, а для 
розуміння поведінки складених цілостей треба звертатись 
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до специфічних законів, незводимих до законів, які 
стосуються елементів. Більш того, кажуть вони, знання 
цілості і законів, що управляють ними, необхідне для 
усвідомлення поведінки елементів. Цей погляд, який має 
численних прибічників у середовищі біологів і психологів, 
називається холізмом(від грецького holos – цілий.). Ця 
доктрина, яка розглядає цілості не лише як окремі тваринні 
і рослинні організми, а також складені з індивідуальних 
організмів колонії і спільноти, стверджує, що поведінка 
таких спільнот здійснюється за законами, незводимими до 
законів, що управляють поведінкою індивідуальних 
організмів, вбачає в цих спільнотах щось більше, ніж 
тільки суму організмів, розглядає їх як індивідів вищого 
порядку, які мають специфічне життя за специфічними 
законами. Ця доктрина не може також не впливати на 
погляди, що стосуються відношень людської особи до 
суспільства, підтримуючи у певному сенсі 
антиіндивідуалістичні тенденції, які визнають певний 
примат суспільства організмів – народу, держави – над 
людським індивідом. 

Рамки даної книжки не дозволяють нам розширити 
це ескізне подання реферованих тут поглядів і піддати їх 
критичному аналізу, на який вони заслуговують. 

 
 
 

УТИЛІТАРНА ДОЦІЛЬНІСТЬ 

Крім цих вищеназваних способів розуміння 
доцільності, у повсякденній мові існує ще один. 
Говориться, наприклад, про доцільне улаштування живих 
організмів, про їхню доцільну поведінку і т.п. Коли я, 
наприклад, кажу, що організм тварини улаштований 
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доцільно, то не хочу цим стверджувати, що його хтось так 
улаштував, аби здійснити якусь мету, а просто тільки те, 
що він улаштований у спосіб корисний для нього самого 
або для виду, до якого належить. Коли я говорю, 
наприклад, що утворення різнобарвних квітів у 
комахозапилювальних рослин є доцільним, то не хочу 
сказати, що рослини свідомо утворюють квіти для того, 
аби через це досягти певної мети, а розумію під тим, що 
таке утворення квітів сприяє досягненню якоїсь цінності, 
якогось добра. Таке розуміння доцільності назвемо 
утилітарною доцільністю. 

 
 
 

ОПТИМІЗМ І ПЕСИМІЗМ 

Відтак у зв’язку з цим поняттям доцільності 
залишається ще одна метафізична проблема, що виступає 
під назвою проблеми оптимізму і песимізму. В цій 
проблемі йде мова про те, чи світ улаштований доцільно, 
тобто так, що прямує до здійснення того чи іншого добра, 
чи навпаки, здійсненню цього добра протистоїть. Перший 
погляд називається оптимізмом, другий песимізмом. У 
залежності від того, про яку при цьому цінність чи яке 
добро йде мова, маємо справу з різними видами оптимізму 
і песимізму. Може йти мова про добро біологічне, про 
умови, сприятливі для підтримання життя організмів або 
біологічних видів. Можна запитувати, чи всі особливості 
улаштування організмів є корисними для підтримки 
їхнього життя і нормального розвитку в даних умовах. 
Добром, про яке може йти мова, є щастя. Тоді у проблемі 
оптимізму і песимізму йдеться про те, чи устрій світу 
сприяє досягненню у ньому щастя. Цей оптимізм або 
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песимізм називається евдемонологічним. Крім того, може 
йти мова про добро моральне, а саме можна запитувати, чи 
світ прямує до здійснення морального добра, чи, навпаки, 
в ньому переважає моральне зло. В такому разі ми маємо 
справу з етичним оптимізмом або песимізмом. І, нарешті, 
можна говорити про оптимізм або песимізм естетичний; 
перший стверджує, що у світі переважає краса, другий 
бачить у ньому переважання потворності. 

Проблема оптимізму і песимізму звичайно 
відноситься до метафізики, але вона знаходиться на межі 
між метафізикою і тієї або іншою аксіологічною 
наукою(наукою про цінності), тобто на межі між 
метафізикою і етикою, метафізикою і естетикою і т.д. 
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V МЕТАФІЗИЧНІ ПРОБЛЕМИ, 
ЩО 

ВИПЛИВАЮТЬ З РЕЛІГІЇ 

РЕЛІГІЙНЕ ПОНЯТТЯ БОЖЕСТВА 

Кожна релігія зв’язана з певними віруваннями, в 
яких центральну роль відіграє поняття божества. Це 
поняття має в різних релігіях різний зміст. У більшості 
релігій суттєвою складовою змісту поняття божества є 
приписування йому позитивних цінностей у найвищому  
ступені. Найвища могутність, мудрість, справедливість, 
краса і т.д. – ось риси, які зазвичай асоціюються з 
поняттям божества. В політеїстичних релігіях, які 
визнають багатьох богів, усі ці цінності не приписуються 
одній істоті, а розділяються між різними богами. В 
грецькій релігії Зевс був наймогутніший, Афіна 
наймудріша, Афродіта найпрекрасніша і т.д. В релігіях 
монотеїстичних усі досконалості приписуються одній 
істоті. В цих релігіях Бог – це найвища, найдосконаліша 
істота. Не у кожній релігії, однак, уточнюється ця 
досконалість, не у кожній перераховують ці атрибути, з 
яких вона складається. Більш того, в деяких релігіях усяка 
спроба перерахувати атрибути Божі вважається майже 
блюзнірством, бо людський розум нездатний піднестися 
думкою на ті висоти, на яких стоїть Бог. Всі  людські 
спроби осягнення Його сутності не доростають до Божої 
величі, і навіть кожна назва, яку людина може вжити для 
Його визначення, є Його приниженням. Адже Бог (у 
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деяких релігіях) надто високий і величний, щоб Його 
людина могла зрозуміти і дати Йому ім’я. Що ж відтак 
залишається спільного у змісті понять Бога всіх 
монотеїстичних релігій? Мабуть, залишається лише зміст 
чуттєвий: найвищий захват і шана, покора і поклоніння. 

 
 
 

БЕЗСМЕРТЯ ДУШІ 

З вірою в Бога у кожній релігії поєднуються певні 
моральні заповіді, які накладають на людей певні 
обов’язки не лише стосовно один одного, а передусім 
певні обов’язки щодо Бога, котрий, згідно з релігійною 
вірою, виконання цих обов’язків винагороджує, а 
невиконання карає. Оскільки, як учить досвід, Божої 
справедливості не завжди можна повністю задовольнити 
на протязі життя окремих людей, то в релігіях взагалі 
припускають, що смерть не є кінцем існування людських 
індивідів, вони існують і після своєї смерті і лише у 
загробному їх бутті доконується міра справедливості 
Божої. Це загробне буття різні релігії розуміють по-
різному. В одних воно полягає у посмертному перебуванні 
душі у місці, в якому людина здобуває найвище щастя, що 
ґрунтується на спогляданні Бога і найвищій моральній 
досконалості (святості) – або у місці вічної чи тимчасової 
очищувальної кари. В інших релігіях загробне буття 
полягає в певному втіленні людської душі, в якому вона 
зазнає нагороди або кари. З цими поглядами поєднується 
певний церемоніал, певні обряди, які мають чисто характер 
таємничого спілкування з Найвищою Істотою. 
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РЕЛІГІЙНА МЕТАФІЗИКА 

Люди найчастіше приймають релігійну віру, 
піддаючись сугестії оточення, в якому зростали: їх віра має 
переважно характер традиційний, є вірою їх батьків і дідів, 
якою вони переймаються від дитинства, не затруднюючи 
себе виробленням самостійного ставлення до вірувань і 
поглядів, що містились у релігії. Лише деякі індивіди 
намагаються шляхом особистого розумового зусилля 
розв’язати проблеми, які знаходять готову відповідь у 
традиційній релігійній вірі. Ці самостійні спроби зазвичай 
вважають за рід філософування, дослідження на їх підставі 
відносять до метафізики. Займаючись релігійною 
метафізикою, деякі використовують раціональний метод, 
інші – ірраціональні методи. Цих останніх називають 
містиками. 

 
 
 
ФІЛОСОФСЬКЕ ПІЗНАННЯ БОЖЕСТВА 

Головними метафізичними проблемами, які 
розвиваються з релігії, є насамперед проблема Бога і 
проблема безсмертя душі. Займаючись проблемою Бога чи 
богів, метафізики іноді піддають критиці погляди 
традиційної релігії, які надають цим якби найвищим і 
найшановнішим істотам іноді риси, що зовсім з тією 
повагою не гармонізують. Так, наприклад, грецькі 
філософи критикували наївні погляди своєї релігії, яка 
персоніфікувала сили природи і підносила ці 
персоніфікації на п’єдестал найповажніших істот. 
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Ксенофан, грецький філософ VI століття до н.е., висміював 
такий антропоморфізм, стверджуючи, що то не боги 
створили людей за власною подобою, а люди створили 
богів у людській формі, і якби коні придумали релігію, то 
їхні боги були б кіньми. Замість цих наївних концепцій 
божества грецькі філософи висували інші концепції. Так, 
наприклад, Платон богом називає ідею добра, тобто добро 
саме у собі. Аристотель називає богом, тобто визнає 
найвищою істотою, форму світу (формальну причину 
світу). 

Однак не завжди релігійна метафізика займає 
критичну позицію щодо релігії Передання. У християнську 
добу філософи, які розмірковували над релігійною 
проблематикою, займали взагалі щодо релігії позицію 
екзегетичну. Це означає, що вони не викидали концепції 
Божества з релігії Передання, а намагались цьому поняттю 
надати виразний зміст. Так, наприклад, схоластична 
християнська філософія уточнює поняття Бога за 
допомогою поняттєвого апарату філософії Аристотеля, 
визначаючи Його як істоту, що має самосутнє буття, тобто 
буття субстанційне, і притому як істоту, тим відмінну від 
інших субстанцій, що тоді як інші для свого існування 
потребують якоїсь причини, вона існує сама від себе, не 
маючи поза собою жодної причини свого існування. Бог – 
це ens per se et a se existens (буття, що існує через себе і від 
себе). Беручи вихідним пунктом ту концепцію Бога, яку 
церква визнала ортодоксальною (правовірною), пізніше 
філософи XVII і XVIII століття розбудовували різні її 
варіанти. Роблячи спроби надання традиційному поняттю 
Бога виразного змісту, філософи іноді не звертали уваги, 
що, уточнюючи його, вони втрачали зв'язок з первинним, 
пронизаним чуттєвим змістом поняттям Божества. Адже це 
поняття, яке у свідомості релігійних людей є передусім 
виразом їх туги, їх потреби культу, опіки і віри у сенс світу 
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і власного життя, у перемогу того, що добре і слушне – з 
трудом піддавалось сухим і холодним формулам, якими їх 
пробували описати раціоналістично налаштовані 
філософи. Тому паралельно до тих зусиль надати 
головному поняттю релігії якомога виразнішого змісту 
розвивають свої положення містики, які, відмовляючись 
від поняттєвої ясності, розгортають зв’язані з релігією 
емоційні переживання, послугуючись при цьому 
метафорами і образами, пишучи радше релігійні поеми, 
ніж учені трактати. 

 
 
 

ДОКАЗИ ІСНУВАННЯ БОГА 

Крім спроб уточнення традиційного поняття 
Божества, які можна вважати дослідженнями з онтології, 
філософи – раціоналісти жваво займалися доведеннями 
існування так чи інакше зрозумілого Бога. Серед доказів 
існування Бога найвідомішими є наступні: 1. Онтологічний 
доказ існування Бога, який ґрунтується на тому, що в 
самому понятті найдосконалішої істоти перебуває атрибут 
існування, бо істота найдосконаліша, але не існуюча, була 
б менш досконалою, ніж істота найдосконаліша існуюча і 
через те вона не є істотою найдосконалішою. 2. 
Космологічний доказ існування Бога, за яким усяка зміна в 
світі повинна мати свою причину, однак цей ланцюг 
причин не може прямувати до нескінченності, і тому має 
існувати перша причина, котра сама причини не має, і цією 
причиною є Бог, ens per se et a se existens. 3. Фізико – 
телеологічний доказ, який випливає з факту доцільного 
улаштування світу (у сенсі утилітарному); це улаштування 
може бути лише справою наймудрішої і наймогутнішої 
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істоти, тобто Бога. Перший з цих доказів наштовхнувся на 
критику ще у середньовіччі. Всі докази піддав критиці 
Імануель Кант, прагнучи показати їх недостатність. За 
Кантом, існування Бога не можна довести теоретичним 
способом. Воно не дається у твердженні, яке підлягає 
розумовому доведенню, а є лише постулатом практичного 
розуму, тобто умовою, яку треба обов’язково виконати, 
аби моральність була здійсненою. Натомість містики, не 
втрачаючи сил на докази, старалися писати так 
переконливо, аби прищепити іншим свої власні стани віри, 
засновані на глибокому емоційному переживанні, які 
мають украй поняттєво неясний зміст. 

 
 
 

БОГ І СВІТ 

Тема, що жваво цікавила теологізуючих філософів, 
була зв’язана також з проблемою стосунку Бога до світу. В 
релігіях Передання Бог, істота найвища і найсвятіша, 
розуміється також як творець світу. У філософів Він цю 
роль в основному зберігає. Але для одних Він є тільки 
Творцем, котрий, створивши одного разу світ і 
підпорядкувавши його буття певним законам, пізніше вже 
не втручається в його долю і не перешкоджає (через 
чудеса) наперед установленим Ним законам природи; для 
інших Він є не лише Творцем, але і Провидінням, яке 
безпосередньо втручається в долю світу протягом його 
історії. Як для одних, так і для других Бог є чимось від 
світу відмінним і в жодному сенсі не є його складовою. 
Інакше вважають пантеїсти, котрі ототожнюють Бога зі 
світом або з його субстанцією. 
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АТЕЇЗМ 

Очевидно, не всі філософи, які займаються 
релігійною проблематикою, налаштовані щодо релігійних 
вірувань позитивно. Не бракує таких, котрі принципово 
релігію заперечують. Тих, котрі заперечують існування 
Бога, називають атеїстами. Атеїстами є передусім 
матеріалісти, за винятком таких, як, наприклад, стоїки, 
котрі ототожнюють Бога зі світом, а світ вважають 
матеріальним витвором, тобто за винятком 
матеріалістичних пантеїстів. Для сучасних матеріалістів 
усяка релігія є реліктом дитячого етапу розвитку людства, 
на якому сили природи розглядаються у антропоморфний 
спосіб, а потреба віри в Бога і Його Провидіння виникає 
тільки у людей, котрі не позбавились інфантильності, яка 
вимагає від них у хвилю небезпеки шукати порятунку під 
батьківською опікою Божества. Зрозуміло, що з боку 
захисників релігії матеріалістичні спроби пояснення 
психологічної генези релігійної віри наражаються на 
сувору критику, яка закидає матеріалістам, що такою 
ґенеза релігії може бути лише у осіб примітивних, а у осіб, 
наділених багатшим і глибшим внутрішнім життям, 
релігійна віра спирається на своєрідні глибокі 
переживання, незнання яких лише доводить убогість 
духовного життя матеріалістів. З огляду на хиткість 
поняття Бога, тобто з огляду на дуже різні значення, з 
якими цей термін у історії філософії асоціюється, термін 
атеїзм, як і назва протилежних йому напрямів, не є 
однозначним. На цю хиткість і змінність поняття Бога в 
історії філософії звертають взагалі недостатню увагу. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗСМЕРТЯ ДУШІ У  
ФІЛОСОФІВ 

Другою головною темою досліджень релігійної 
метафізики, як уже зазначалось, є проблема безсмертя 
душі. Як правило, релігії проголошують віру в посмертне 
життя, причому різні релігії мають різні погляди на це 
життя. Спроби самостійного вивчення цієї проблеми 
робить і метафізика. Ця проблема, як і проблема Бога, для 
почуттів не є байдужою. Спір між матеріалістами і 
захисниками душі, сам по собі холодний і безпристрасний, 
стає гарячим, коли бере до уваги проблему загробного 
життя, а захисники душі практично всі визнають його. При 
цьому вони намагаються навести аргументи, що ніби – то 
доводять безсмертя душі. Деякі черпають їх з міркувань 
над сутністю душі як чогось простого і неподільного, інші 
виводять їх із висновків, узятих з природничих наук, і, 
нарешті, дехто (Кант), відкидаючи такі аргументи як 
безпідставні, вважають безсмертя душі тільки за постулат, 
котрого вимагає наше моральне почуття, наша віра у 
здійснення справедливості і виправдання людини. 

Однак саму сутність безсмертя розуміли по – 
різному. Більшість філософів, які визнавали віру в 
безсмертя, уявляли її як посмертне буття індивідуальних 
душ, які зберігають усвідомлення власної тотожності з 
того етапу, який ми називаємо життям. Дехто натомість 
відкидав індивідуальне безсмертя душі, вважаючи, що 
індивідуалізація душі нерозлучно зв’язана з її 
перебуванням у тілі. Душа, визволена з тіла, втрачає свою 
індивідуальність і зливається воєдино з душою людського 
роду, спільною для всіх людей. Таким був, наприклад, 
погляд деяких коментаторів Аристотеля, які розвивали 
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його погляд, за яким душа є лише формою тіла (Аверроес). 
Інші вважали (наприклад, Фехнер), що не лише людина, 
але й усі неорганічні і органічні витвори і навіть цілий 
всесвіт є одухотвореними; хоча душа людини після його 
смерті і втрачає своє індивідуальне буття, але не гине, а 
розчиняється в душі всесвіту, як крапля дощу, яка падає у 
море.  

 
 
 

РЕЛІГІЙНА МЕТАФІЗИКА І ЕТИКА 

Вищеназвані філософські проблеми, які виростають 
з релігії, відносяться справді до метафізики, однак вони не 
є байдужими для іншої філософської дисципліни, а саме 
для нормативної етики. Шукаючи відповіді на її основні 
питання: До чого варто прямувати? і Як треба діяти?, 
численні філософи знаходили засновки для цих відповідей 
у розв’язанні власне тих релігійно – філософських 
проблем. Віра в Бога як законодавця морального світу 
вказувала деяким філософам, якими є моральні обов’язки 
людини, віра у безсмертя душі впливала на погляд щодо 
того, у чому слід шукати справжнє щастя. До цих 
метафізичних проблем, розв’язання яких, на думку декого, 
вимагала етика, належала також проблема свободи волі, 
про яку ми говорили у зв’язку з проблемою 
індетермінізму. Ці три проблеми: проблема Бога, 
безсмертя душі і свободи волі є для багатьох 
кардинальними темами метафізичних досліджень. 
Вказуючи на зв'язок цих проблем з нормативною етикою, 
слід для уникнення непорозумінь зазначити, що зовсім не 
кожне розв’язування етичної проблеми має апелювати до 
трьох метафізичних проблем. Тільки деякі автори, які 
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займаються нормативною етикою, звертаються до цих 
метафізичних засновків. Подібного виду етику ми 
називаємо етикою метафізичною. Однак треба ствердити, 
що не всяка нормативна етика є етикою метафізичною, а 
тим більше не всяка нормативна етика є етикою 
релігійною. Етику, яка не ґрунтується на метафізичних 
засновках, називають автономною етикою. 

 
 
 

ОСТАННІ ЗАУВАЖЕННЯ 

У вищенаведених розділах ми здійснили огляд 
проблем, які віднесли до метафізики. Ми разом з тим 
здійснили їх певну систематизацію, поділяючи їх на 
чотири групи, а саме на: 1) групу онтологічних проблем, 2) 
групу проблем щодо способу існування природи (що 
випливають із роздумів над пізнанням), 3) групу проблем 
щодо субстанції і структури світу (що випливають із 
роздумів над природою) і, нарешті, 4) групу проблем, що 
виростають з потреби заняття позиції стосовно релігійних 
вірувань. Не всі автори, які пишуть про метафізику, 
погодились би на таке широке визначення обсягу цієї 
науки. Багато авторів розуміє метафізику вужче, ніж ми. 
Це видно з численних способів визначення метафізики у 
філософській літературі. Автори цих визначень часто 
зараховують до метафізики тільки одну з наших чотирьох 
груп проблем і до такого звуженого обсягу терміну 
метафізика відносять свої дефініції. Проблем, які 
належать до решти груп, вони вже не відносять до 
метафізики, а приписують їх окремим дисциплінам, яким 
дають окремі назви. Стосовно всіх цих способів 
визначення метафізичної проблематики ми повелись 
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найбільш ліберально, бо віднесли до метафізики всі 
важливі проблеми, які можна підвести під термін 
метафізика, не виходячи різко за межі його вживання. 
Мотивом такого лібералізму було бажання 
щонайголовніше познайомити читача з найважливішими 
проблемами певного відділу філософії, щодо назви якого 
немає одностайної думки. Може, правильно було б 
розділити цю сукупність проблем, які ми об’єднали в одну 
дисципліну, названу нами метафізикою, на кілька різних 
дисциплін з чітко визначеними предметами і завданнями. 
На користь такого розділення свідчить складність 
знаходження такого єдиного визначення предмета і 
завдань, яке обіймало б усі проблеми, зараховані нами до 
метафізики. Єдине визначення метафізики, що тут 
приводиться, як дисципліни, що має завдання дати погляд 
на світ, є, з огляду на незрозумілість терміну погляд на 
світ, надто загальним і маловимовним. З іншого боку, на 
користь об’єднання всіх названих проблем у цілість однієї 
дисципліни може свідчити зв'язок, у якому ці проблеми 
перебувають. По суті, часто проблеми різних груп з’єднані 
між собою так тісно, що спосіб розв’язування однієї з них 
визначає позицію щодо іншої проблеми. 

Однак здійснення вірної класифікації філософських 
проблем ми не ставили тут перед собою як завдання. Нам 
було важливо ознайомити читача зі змістом цих проблем і 
головними способами їх розв’язування. 
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Додаток 
 
 
 
МЕТАФІЗИКА ЯК ПРАГНЕННЯ 

ДО ОСТАТОЧНОГО ПОГЛЯДУ НА  
СВІТ 

В попередніх параграфах ми познайомились з 
головними проблемами метафізики. Різнорідність їх є 
такою великою, що нелегко усвідомити собі, що їх 
поєднує, нелегко в одному чіткому формулюванні 
відповісти на питання, що таке метафізика, причому 
відповісти на нього так, щоб ця відповідь не занадто 
обмежувала обсяг метафізичних проблем. Найчастіше 
метафізика визначається як дисципліна, що прагне 
одержати остаточний погляд на світ. Термін погляд на світ 
належить до термінів дуже розповсюджених, але 
малозрозумілих. З ним асоціюється цілий ряд значень. В 
наведених нижче зауваженнях ми спробуємо прив’язатися 
до одного із значень, щоб його дещо пояснити. Водночас 
це має бути спроба здійснення певного синтезу розбіжних 
термінів, якими метафізика оперує, спроба показати, що їх 
поєднує і як вони тлумачаться, чому ці проблеми 
осмислювались філософами у взаємному зв’язку. За 
рамками цього синтезу залишається онтологія, яка не 
зв’язана з рештою метафізичних проблем тісніше, ніж з 
основними проблемами будь – якої іншої галузі знань. 
Приступимо до нашого викладу. 
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ДВА РОДИ ЕМОЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ 
 ДО РЕЧЕЙ 

Поміж речей, які ми любимо, поважаємо, шануємо, 
є такі, до яких ми прив’язані не тому, що вони такі й такі, 
що мають ті, а не інші властивості, а віддаємо їм наші 
серця незважаючи на те, якими вони є. Ми любимо своє 
рідне місто не тому, що воно красиве, що в ньому живуть 
чудові люди, що воно має велику історію, а просто так, за 
ніщо і не перестаємо його любити, коли пізнаємо інші 
міста, набагато від нього красивіші. Ми любимо свою 
матір не за її достоїнства, бо коли ми, порівнюючи її з 
іншими, спостерігаємо, що є від неї красивіші, вихованіші 
поводитися в товаристві, мудріші, більш господарні, то 
тим сердечніше ми її кохаємо. Закоханий чоловік 
нейтралізований щодо краси інших жінок і прагне тієї 
вибраної не тому, що вона прекрасніша за інших, а тому, 
що це саме вона. 

Поряд з цими предметами нашої любові, 
поважання, пошани, які ми любимо або поважаємо лише за 
те, що це саме вони, а не за те, що вони такі й такі, існують 
також предмети, які ми поважаємо за те, що вони мають 
певні достоїнства, і пошану, яку ми до них відчуваємо, 
одразу переносимо на інші предмети, коли помітимо, що 
скоріш ці інші предмети мають переваги, а не ті, які ми 
досі поважали. Так, наприклад, подив, що його викликали 
перші авто, які наприкінці XIX століття вважалися 
найбільшим чудом техніки, змінився легковажністю, з 
якою ми ставимося до цих авто, порівнюючи їх з 
красивими сучасними лімузинами. Якщо йдеться про цей 
другий рід нашого емоційного ставлення до предметів, то 
він виразно залежить від стану нашого знання і передусім 
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від широти його обсягу. Мешканці малого містечка, які, 
крім нього, світу не бачили, шанують локальні визначні 
пам’ятки; цього вони не робили б у такій мірі, коли б їхній 
горизонт був ширший і ширшим був би діапазон їх 
порівняння. 

 
 
 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ОЦІНКИ РЕЧЕЙ ВІД 
 ЗНАННЯ ПРО НИХ 

Від вашого емоційного ставлення до предметів 
залежить у остаточній інстанції наша їх оцінка. Оскільки ж 
це емоційне ставлення до предметів залежить у багатьох 
випадках від нашого знання, то і спосіб, у який ми те або 
інше оцінюємо, також від нього залежить. 

 
 
 
ОЦІНКИ ЕВДЕМОНІЧНІ І МОРАЛЬНІ 

Серед різних оцінок, які ми даємо, два їх роди є 
найважливішими. Один рід цих оцінок стосується цінності, 
яку ми визнаємо за предметами, коли ми їх розглядаємо з 
тієї точки зору, чи вони здатні принести нам щастя. 
Назвімо такі оцінки евдемонічними (від грецького 
eudaimonia - щастя). Другий рід оцінок, які ми маємо на 
думці – це оцінки моральні, які ми даємо, визнаючи певні 
дії слушними, належними, згідними з нашим обов’язком. 

Відтак, наші оцінки, здійснювані з обох цих точок 
зору, залежать від нашого знання, від його обсягу, від 
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наших горизонтів. Людина з містечка вершину щастя 
вбачатиме в чомусь, що буде здаватись йому цілком 
марним, негідним старань і зусиль, коли вона вийде на 
ширший світ. Також дбайлива мати, для якої цілий світ 
обмежується власним домом і сім’єю, буде вбачати свої 
обов’язки лише в піклуванні про дім, чоловіка і дітей, і їй 
не спаде на думку, що десь в іншому місці, може, навіть по 
сусідству, живуть сироти без матері, які страждають без 
опіки і яких вона могла б урятувати від фізичної і 
моральної біди, якби без особливого збитку для власної 
родини приділила б їм трохи власного часу і старань. 
Діючи так, вона вважає, що робить те, що слід, згідно зі 
своїми обов’язками. Однак вона змінила б оцінку своїх дій, 
якби розширила горизонт своєї думки, якби межі світу, в 
якому живе, стали більш широкими. Простих цих 
прикладів достатньо для підтвердження того, що і наші 
оцінки евдемонічні, і оцінки моральні залежать у 
конкретних випадках від широти нашого горизонту. 

 
 
 

ОСТАТОЧНИЙ ПОГЛЯД НА СВІТ 

Оцінки евдемонічні, як і оцінки моральні є, однак, 
надто важливими, щоб легковажно їх давати за умов 
тісного і обмеженого горизонту. Адже в такому разі ми 
наражаємось на ризик зміни цих оцінок, яка може статись 
тоді, коли горизонт наш розшириться. Тому зрозумілим є 
прагнення мислячих людей до охоплення своєю думкою 
такого широкого горизонту, аби його розміри запобігали 
зміні заснованих на ньому евдемонічних і моральних 
оцінок у тому разі, коли горизонт зазнає подальшого 
розширення. Назвімо сукупність відомостей, що містяться 
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в нашому мисленому горизонті і справляють вирішальний 
вплив на наші евдемонічні і моральні оцінки, нашим 
поглядом на світ. Поки цей погляд на світ є містечковим, 
доти засновані на ньому оцінки є тимчасовими і можуть 
при розширенні горизонту змінитись. Тому мислячі люди 
прагнуть, щоб їхній горизонт не був містечковим і щоб їх 
погляд на світ був поглядом остаточним.  

 
 
 

РЕЛІГІЯ І ПОГЛЯД НА СВІТ 

В історії європейської культури більшість людей 
знаходила такий остаточний погляд на світ у релігії. 
Релігія закидає всякому поцейбічному погляду на світ, що 
він є поглядом містечковим. Сама ж вона виступає з 
претензією, що саме вона дає остаточний погляд на світ: 
остаточний у тому сенсі, що засновані на ньому 
евдемонічні і моральні оцінки є непорушними і не бояться 
зміни, навіть якщо наші горизонти нечувано б 
розширились (і при цьому не зумовили скасування того 
погляду на світ). Релігія, таким чином, задовольняє 
потребу віруючої людини у остаточному, а не 
тимчасовому і містечковому тільки погляді на світ. Хто 
таку релігію визнає, той має у житті дороговказ, якого не 
відкине, поки ця релігія є з ним, хоча б подальший прогрес 
його знання відкрив би йому нові, невідомі досі горизонти. 

Більшість віруючих людей здобуває свою віру не 
шляхом роздумів або особистого досвіду, а приймає її від 
старшого покоління шляхом, який у психології називається 
«прищеплення переконань». 

Людина одержує релігійне виховання; тобто 
релігійні вірування з дитинства прищеплюються разом з 
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переконанням, що будь – які сумніви щодо їх слушності є 
гріхом. Мало хто обґрунтовує свою віру розумовою 
аргументацією або якимось містичним досвідом. Тому у 
багатьох релігійна віра може похитнутися під впливом 
критики. Разом з порушенням цієї віри порушується і 
дороговказ до остаточного щастя і обов’язку, який 
спирався на вірі. І тепер потреба знайти такий дороговказ 
породжує потребу знайти шляхом особистих мислених 
зусиль такого остаточного, а не тимчасового і містечкового 
лише погляду на світ, який би вказав, в чому полягає 
найбільше щастя і що є остаточним обов’язком. З цього 
прагнення безпосередньо або опосередковано 
народжується значна частина метафізичної проблематики. 

Метафізика історично постала як спроба заміни 
релігійного погляду на світ самостійно здобутим 
остаточним поглядом на світ. У такий спосіб вона виникла 
в історії європейської думки у Стародавній Греції, коли на 
початку елліністичної епохи занепала віра у олімпійських 
богів, а разом з нею і авторитет її приписів. Вона виникла, 
маючи своїм завданням знаходження фундаменту 
моральних і евдемонічних оцінок, заснованого на 
розумових міркуваннях, а не на традиції остаточного 
фундаменту, який надав би вже незмінний дороговказ у 
прагненні до щастя і морального добра. 

Метафізика, таким чином, постає як спадкоємиця 
релігії. У спадку після неї вона перейняла завдання 
створення остаточного погляду на світ, але повинна була 
його здобути іншим шляхом, ніж релігія, а саме 
обґрунтувати такий погляд на світ раціональними 
дослідженнями. 

Нічого дивного відтак, що метафізика спочатку 
взяла на озброєння релігійні тези, які мали нібито 
становити такий остаточний погляд на світ. Релігійна 
проблематика: Бог, безсмертя душі, свобода волі на протязі 
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багатьох віків становила стрижень метафізичних 
досліджень. Метафізика неодноразово підтверджує тези 
пануючої тоді християнської релігії, але часто їм і 
протистоїть. 

 
 
 
ЗВ'ЯЗОК МЕТАФІЗИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 
НАД ПРИРОДОЮ З РЕЛІГІЙНОЮ  

ПРОБЛЕМАТИКОЮ 

Роздуми над проблемою безсмертя душі 
спрямовують увагу метафізиків до проблеми душі взагалі, 
до питання, чим є душа і чи взагалі щось таке, як душа, 
існує? Проблема свободи волі спонукає метафізиків 
зайнятись питанням детермінізму взагалі, тобто 
проблемою причинності. У такий спосіб та група проблем, 
яку ми обговорювали вище під заголовком «Проблеми, що 
випливають з роздумів над природою», входить до складу 
метафізичної проблематики як більш або менш зв’язана з 
групою проблем, що випливають і з релігії. З ними 
поєднується також проблема доцільності, бо вона в своїй 
антропоморфній версії близько зв’язана з проблемою 
особового Бога, існування якого засвідчується саме 
доцільним улаштуванням світу. Однак ця проблема 
зв’язана ще і інакше з прагненнями метафізики знайти 
стійкий фундамент моральності. Світ, улаштований 
доцільно – це світ, кожна складова частина якого відіграє 
якусь роль, має якусь місію. Звідси випливає думка: за 
моральні, тобто за правильні і слушні визнати такі дії 
людини, які узгоджуються з її місією, покликанням. 
Пошук морального дороговказу може, відтак, легко 
перетворитись у пошук покликання людини, у пошук ролі, 
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яка пропонується їй у великому плані творіння. Пошук цієї 
ролі веде прямою дорогою до пошуку плану цілості, мети 
або сенсу світу. 

 
 
 

ЗНАЧЕННЯ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОЇ 
РЕФЛЕКСІЇ ДЛЯ ОСТАТОЧНОГО ПОГЛЯДУ  

НА СВІТ 

Метафізик, який прагне до остаточного погляду на 
світ, намагається обійняти горизонт такий широкий, щоб 
йому не можна було закинути, що засновані на цьому 
погляді приписи, дороги щастя і дороги обов’язку є лише 
містечковими і не встоять перед широкими горизонтами. 
Але поряд з метафізикою окремі науки розгортають 
багатий і широкий образ світу. Окремі науки, засновані на 
досвіді, все глибше пізнають природу. Чи повинен 
метафізик у пошуку свого погляду на світ стати лише 
уважним учнем природознавців? Чи повинен він від них 
учитися погляду на світ? 

Перш ніж метафізик, який не хоче бути містечковим 
мудрецем, відповість на це питання, він бажає дізнатись, 
чи світ, образ якого розгортають природничі науки, 
становить справжню дійсність і до того ж дійсність єдину? 
Адже рідна філософська наука, теорія пізнання, 
розв’язуючи проблему джерела пізнання, іноді доходить 
висновків, що буцімто поза світом емпіричним існує інший 
світ ідеальних предметів, світ ідей, світ справжньої 
дійсності. Роздумуючи ж над межами пізнання, а саме 
пізнання, що ґрунтується на досвіді, яким послугуються 
природничі науки, теорія пізнання доходить іноді до 
ідеалістичних розв’язків, котрі у своїх висновках кидають 



  189 

тінь на повноту дійсності природи і змушують поза нею 
шукати істинного буття. Тому метафізик не хоче наосліп 
довіряти природничим наукам, перш ніж не розгляне цих 
проблем, що їх аналізує теорія пізнання і які можуть 
викликати сумнів, чи поза природою немає ще іншого 
світу, світу ідей, або ж світу речей в собі, або як його там 
інакше називають. Якби було так, як учать платоніки або 
ідеалісти, то виникло б побоювання, чи погляд на світ, що 
спирається лише на дослідженнях природничих наук, є 
справді поглядом, до якого прагне метафізик; чи є він вже 
остаточним, застрахованим від розширення горизонтів, чи 
лише поглядом містечковим. Отже, річ зрозуміла: 
метафізик має охоплювати програмою своїх досліджень 
також і певні епістемологічні проблеми, бо висновки з них 
підкажуть йому, чи потрібно йому шукати остаточного 
погляду на світ у дослідників – емпіриків, чи незалежно від 
них і іншими методами, ніж ті, що ними застосовуються. 

 
 
 

НАУКОВИЙ І ПОЗА НАУКОВИЙ  
ПОГЛЯД НА СВІТ 

В залежності від позиції, зайнятої в теорії пізнання, 
метафізик, таким чином, буде шукати свій погляд на світ у 
науковому пізнанні або поза ним. Якщо у справі джерела 
пізнання він займе позицію емпіричну, а в справі межі 
пізнання позицію реалістичну, то йому не потрібно, і 
навіть неможливо буде шукати іншого погляду на світ, ніж 
той, який дає емпірична наука. Якщо ж він схилиться до 
погляду апріоризму, або якщо, чого доброго, його 
переконають висновки ірраціоналізму, то він шукатиме 
свій погляд на світ на шляху апріорних розмірковувань, 



  190 

або ж відповідно буде апелювати до інтуїції чи до 
містичних переживань і т.п. Відтак, стає зрозумілим, що до 
обсягу проблем, розв’язуваних метафізикою, увійдуть 
також результати розмірковувань над пізнанням, які вище 
виділені як окрема група метафізичних досліджень. 

 
 
 

ІНШІ СПРОБИ СИНТЕЗУ  
МЕТАФІЗИЧНИХ ПРОБЛЕМ 

У вищенаведених міркуваннях ми спробували 
прослідкувати певний зв'язок між розглянутими нами у 
попередніх параграфах проблемами метафізики.  

Ми спробували власне осягнути метафізику як 
прагнення охопити якомога ширші горизонти, щоб 
засновані на них евдемонічні і моральні оцінки не 
підлягали ревізії, якщо ці горизонти розширяться. 
Охоплення таких горизонтів ми назвали здобуттям 
остаточного погляду на світ. Визначивши у такий спосіб 
метафізику, ми намагались показати, що таке її розуміння 
дозволяє зарахувати до неї головні групи метафізичних 
проблем, які раніше розглядались більш детально. Ми 
усвідомлюємо загальний характер цих міркувань, який є 
платою за цю спробу синтезу. Але здається, що в цій 
матерії нелегко одержати більш солідний продукт. 

Існують інші численні спроби визначення 
метафізики. Деякі з них не менш загальні, ніж наше 
визначення, інші є більш точними, але не пристосованими 
до охоплення більш – менш усього репертуару проблем, 
приписуваних традиційно до метафізики, а являють собою 
радше програму певних досліджень, ніж спробу синтезу 
досліджень уже здійснених. Додамо, що в цих 
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зауваженнях, присвячених спробі визначення метафізики, 
ми застосовували термін «погляд на світ», якого вживали у 
певному, більш – менш окресленому сенсі. Отже, слід 
відзначити, що це не єдине значення, яке у практичному 
застосуванні з цим терміном асоціюється, адже цей термін 
надто загальний, нестійкий і багатозначний, і для його 
уточнення можна піти різними шляхами. Ми вибрали з 
багатьох один. 

 
 
 

ЄДНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ 

Спроба синтетичного осягнення метафізичних 
проблем, яку ми здійснили, має поряд з численними 
вадами ту перевагу, що вона вказує на зв’язки між трьома 
основними філософськими дисциплінами: метафізикою, 
теорією пізнання і етикою. Здійснена спроба синтезу 
вносить, таким чином, певну єдність до філософії, яку 
дехто вважає зліпленням незв’язаних між собою 
дисциплін. 
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